
TPTODAY FREE PRESS

∆ιανέµεται δωρεάν κάθε Σάββατο & Κυριακή
σε όλη την Περιφέρεια Αττικής

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 |  ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 24

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

Δ. Καμπουράκης

Η αντιστροφή των
δημοσκοπικών ποσοστών

και η ερμηνεία τους 

Α. Κωνσταντάτος
Άλλος με «μουσια-μάδες»

και άλλος με έργα 

■ Σελ. 12-13

■ Σελ. 6-7

«Μικρούλα μου από τον Κολωνό»

Συλλήψεις εδώ και τώρα των παιδοβιαστών και όλων των παιδόφιλων
που εκμεταλλεύτηκαν τη 12χρονη απαιτεί το πανελλήνιο

ΣΥΓΓΝΩΜΗΣΥΓΓΝΩΜΗΣΥΓΓΝΩΜΗ
∆εν φτάνει μια…

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
(ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

«Η καλύτερη
επιλογή για

τη χώρα είναι
μία ισχυρή

και αυτοδύναμη
κυβέρνηση»

■ Σελ. 8-9

■ Σελ. 14-17

■ Σελ. 10

Κρεσέντο 
ανηθικότητας  
από τους 
βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ ■ Σελ. 3

AΔΩΝΙΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ελληνικό-Τη Δευτέρα τα επίσημα εγκαίνια
AΔΩΝΙΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ελληνικό-Τη Δευτέρα τα επίσημα εγκαίνια
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Έφυγε για τον Όλυμπο
■ Σελ. 20-21



Συγγνώμη 
κοριτσάκι μου...

Editorial

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον 53χρονο 
που φέρεται να εξέδιδε δια της βίας ένα 
δωδεκάχρονο κορίτσι στον Κολωνό. Από 
έναν «άνθρωπο υπεράνω υποψίας», o οποίος 
είχε µεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και 
φωτογραφιζόταν µε όποιον έβρισκε µπροστά 
του.
 Η σκοτεινή του δράση κρυβόταν καλά πίσω 
από τους µεγαλόσταυρους που έκανε στις 
εκκλησίες του Κολωνού ή στις φιλανθρωπίες 
του για να κρύψει τα ζωώδη ένστικτά του. 
Και γι’ αυτό, δεν έχουν άδικο όσοι 
υποστηρίζουν ακόµη και τη θανατική ποινή, 
όχι µόνο τον ευνουχισµό του. Και του ιδίου 
και όσων εµπλέκονται σε αυτήν την ιστορία 
φρίκης που συγκλονίζει το πανελλήνιο. Και 
ναι, παρά το ότι για άλλη µια φορά «πέφτουµε 
από τα σύννεφα», δεν είναι η πρώτη φορά 
που αποκαλύπτεται κακοποίηση παιδιού.  
Μιας παιδικής ψυχής που τραυµατίζεται 
θανάσιµα από ενήλικες. Όταν τραυµατίζεται 
η ψυχική υγεία τόσο πολύ βαθιά, µπαίνει 
ερωτηµατικό για την επιβίωση. ∆υστυχώς, 
το ερώτηµα είναι αµείλικτο: Πώς αυτό το 
κορίτσι θα µπορέσει να σταθεί αύριο στα 
πόδια του; Πώς θα µπορέσει να σταθεί σαν 
µια νέα γυναίκα, σαν µια µητέρα αύριο, µε 
τέτοια βαθιές ουλές µέσα στην ψυχή του και 
στο σώµα του; 
Προφανώς, πρόκειται για ένα παιδάκι το 
οποίο, όπως αποδεικνύεται είχε πάρει στην 
πλάτη του πολλά µεγάλα βάρη ενηλίκων 
µέσα στην οικογένεια. Ένιωθε ότι µπορούσε 
να σώσει την οικογένειά της από τις 
οικονοµικές δυσκολίες και έτσι είχε βγει στο 
χώρο εργασίας από πολύ νωρίς. Φαινόταν 
ότι ήταν ένα παιδί που µεγάλωνε µόνο του, 
διότι κουβαλούσε όλο αυτό το φορτίο και 
όλη αυτή την αγωνία µόνο του. Αυτή την 
στιγµή ένοχοι και υπεύθυνοι, δεν είναι µόνο 
προφανώς αυτός ο άνδρας, ο οποίος δεν 
ανήκει στο ανθρώπινο είδος και µπαίνει 
πλέον σε ζωώδη ένστικτα, που το εξέδιδε και 
το εκµεταλλευόταν, αλλά και όλοι εκείνοι οι 
οποίοι δεχόντουσαν αυτές τις υπηρεσίες.
Ας γνωρίζουµε, ότι όλα ξεκινάνε από 
την οικογένεια και φτάνει σε όλους τους 
«πελάτες», αυτούς τους αλήτες, οι οποίοι 
δεχόντουσαν όλο αυτό και ικανοποιούσαν 
τις αρρωστηµένες ορέξεις τους. Ελπίζουµε, 
ότι οι έµπειροι αστυνοµικοί θα «δέσουν» 
όλους τους υπεύθυνους και θα τιµωρηθούν 
παραδειγµατικά!
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Μητσοτάκης σε Τσίπρα: Αν ποτέ εφαρµόζατε το πρόγραµµά σας η χώρα θα 
χρεοκοπούσε µέσα σε ένα µήνα. ∆εν θα συµβεί γιατί ο ελληνικός λαός θα 
εµπιστευτεί πάλι τη Ν∆ και για αυτό έχετε την άνεση να τάζετε ό,τι θέλετε»

«Ή
θελα να έρθω σήµερα 
στη Βουλή για να µου 
δοθεί µία ευκαιρία ενώ-
πιον του ελληνικού λαού 

να ξεκαθαρίσω αλήθειες και ψέµατα. Το πα-
ράδοξο αυτής της συνεδρίασης είναι ότι δεν 
διαφωνούµε ουσιαστικά στις διαπιστώσεις», 
τόνισε ο πρωθυπουργός στη συνέχεια της 
οµιλίας του επί της επίκαιρη ερώτησης που 
κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Πράγµατι, παρά τις γενναίες παρεµ-
βάσεις, οι λογαριασµοί ρεύµατος παραµέ-
νουν υψηλοί, η λειτουργία επιχειρήσεων γί-
νεται πιο αγχώδης, οι πολίτες δοκιµάζονται 
και αγωνιούν για το δύσκολο χειµώνα» ση-
µείωσε ο πρωθυπουργός, συµπληρώνοντας 
ωστόσο ότι «Με τον ΣΥΡΙΖΑ βλέπουµε όµως 
διαφορετικά τις αιτίες και τις απαντήσεις. Λυ-
πάµαι γιατί σε ένα κείµενο µίας σελίδας, στην 
επίκαιρη ερώτηση του κ. Τσίπρα, µπορέσατε 
να χωρέσετε τρία αυθαίρετα συµπεράσµατα 
τα οποία καταλήγουν σε δύο αµήχανα ερωτή-
µατα. ∆ηλώνουν είτε επικίνδυνη άγνοια, εί-
τε επικίνδυνες προθέσεις µε παρούσα παντού 
την καταστροφολογία. Με έναν απόντα. ∆εν 
βρήκατε ούτε µία λέξη για να κατονοµάσετε 
τον πρώτο ένοχο αυτής της παγκόσµιας επί-
θεσης του πληθωρισµού, τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία».

«Η ακρίβεια έχει όνοµα και είναι η εκβια-
στική χρήση των ορυκτών καυσίµων από τη 

Ρωσία ως ασύµµετρου όπλου κατά της Ευρώ-
πης», είπε ο πρωθυπουργός.

«Σταµατήστε επιτέλους τα ψέµατα 
«Τα κράτη πιο γρήγορα να χαράξουν το δι-
κό τους ενεργειακό δρόµο προς φθηνότερες 
και καθαρότερες ΑΠΕ, µακριά από εξαρτή-
σεις απρόβλεπτων και όπως φάνηκε επικίν-
δυνων προµηθευτών» συνέχισε ο πρωθυ-
πουργός στην οµιλία του, τονίζοντας πως ήταν 
πολύ σηµαντικό ότι την προηγούµενη Παρα-
σκευή, για πρώτη φορά για αρκετές ώρες, 
όλη η ενέργεια που καταναλώθηκε στην Ελ-
λάδα παρήχθη από ΑΠΕ.

«Μίλησα για τρεις αυθαίρετους ισχυρι-
σµούς του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ παραχα-
ράσσοντας τα στοιχεία για την Ελλάδα. Η 
χώρα µας δεν είναι ούτε πρώτη στον πλη-
θωρισµό, ούτε πρώτη στην ενεργειακή ακρί-
βεια» ανάφερε ο πρωθυπουργός και συµπλή-
ρωσε: «Η αλήθεια είναι πως ναι, η Ελλάδα 
έχει λίγο υψηλότερο πληθωρισµό, 12%, από 
τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, αλλά υπάρχουν 
ουκ ολίγες χώρες άνω του 15%. Σε µία µεγά-
λη καταιγίδα η πατρίδα µας αµύνεται µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Με µέτρα και στήρι-
ξη του εισοδήµατος. Μόνο για το 2022 η δέ-
σµη στήριξης πλησιάζει τα 13 δις ευρώ. Μι-
λήσατε για την ενέργεια. παρουσιάσατε ότι η 
Ελλάδα έχει την ακριβότερη ενέργεια στην 
Ευρώπη. Να δούµε τα απόλυτα στοιχεία. Μα-

ζί µε ΦΠΑ, το Σεπτέµβριο του 2022, Αθή-
να 23,23 σεντ ανά κιλοβατώρα. Μαδρίτη, 42 
και το περιβόητο ιβηρικό µοντέλο το οποίο δι-
αφηµίζετε».

“∆εν πρόκειται να οδηγήσουµε τη χώ-
ρα σε δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, το κε-
φάλαιο αυτό έχει κλείσει οριστικά. Οι λύσεις 
που εσείς προτείνετε µας οδηγούν εκεί. Αν 
ποτέ εφαρµόζατε το πρόγραµµά σας η χώρα 
θα χρεοκοπούσε µέσα σε ένα µήνα. ∆εν θα 
συµβεί γιατί ο ελληνικός λαός θα εµπιστευτεί 
πάλι τη Ν∆ και για αυτό έχετε την άνεση να 
τάζετε ό,τι θέλετε».

 «Έχουµε ήδη εξαγγείλει µία σειρά από 
µέτρα. Θεωρώ πως είναι σηµαντικά. ∆εν θα 
µπορούσε η κυβέρνηση να υλοποιήσει αν 
δεν είχε πετύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυ-
ξης» τόνισε ο πρωθυπουργός και αναφέρθη-
κε στη συνέχεια στις αυξήσεις του πετρελαίου 
κίνησης. «Αυτό που παρατηρείτε στο diesel 
δεν είναι ελληνικό φαινόµενο αλλά παγκό-
σµιο. ∆εν µπορεί να λέτε ότι είναι ελληνι-
κή ιδιαιτερότητα. Σταµατήστε αυτή την προ-
παγάνδα» είπε απευθυνόµενος στον Αλέξη 
Τσίπρα. «Να συζητήσουµε ρεαλιστικές λύ-
σεις για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα. 
Έχετε δίκιο ότι οι αυξήσεις στο diesel έχουν 
επίπτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μετρά-
µε τις δυνατότητες µας και θα δούµε αν µπο-
ρούµε να εξαγγείλουµε κάτι και για το diesel 
κίνησης» συµπλήρωσε.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ/

ΠAΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΟ DIESEL



Κρεσέντο ανηθικότητας  από τους βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε αφορµή στον βιασµό της 12χρονης 

Τ
ο κόµµα της Κουµουνδού-
ρου έχει επιλέξει να αντι-
πολιτευθεί την κυβέρ-
νηση µε πρακτικές που 

συνάδουν σε πρακτικές συνωµοσι-
ολόγων και περιθωριακών οµάδων 
που δρουν κυρίως στις Ηνωµένες 
Πολιτείες και έχουν λάβει τον χαρα-
κτηρισµό “QAnon”. 

Αυτός είναι ο χαρακτηρισµός που 
αποδίδουν και κυβερνητικά στελέχη 
στην τακτική της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης σε διάφορα θέµατα µε τε-
λευταίο τα άθλια υπονοούµενα που 
αφήνουν για την παράταξη της Ν∆ 
µε αφορµή την τραγική υπόθεση του 
12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό.

Όλα αυτά, σύµφωνα µε τις ίδιες 
πηγές, επιβεβαιώνουν την έγκαιρη 
εκτίµηση και συνάµα προειδοποίηση 
του πρωθυπουργού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
πορευτεί προς τις εκλογές καλλιεργώ-
ντας ένα τοξικό κλίµα δηµιουργώντας 
απέχθεια για την πολιτική. Ήταν τον 

περασµένο Ιούλιο, όταν ο Χριστόφο-
ρος Βερναρδάκης, µέλος του στενού 
πυρήνα του Μεγάρου Μαξίµου στην 
διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, πα-
ροµοίαζε την υπουργό Παιδείας µε 
την µητροκτόνο Πισπιρίγκου. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τότε εί-
χε περιγράψει µε µια λέξη, που είχε 
εισαγάγει στην πολιτική ο Ευάγγε-
λος Βενιζέλος, την συµπεριφορά αυ-
τή που αποτελεί οδηγό για µια σειρά 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ: «Αυτός ο βερ-
ναρδακισµός είναι ουσιαστικά ένας 
πολακισµός. Είναι Συριζαϊκός φαρι-
σαϊσµός… Είναι αυτό που έχει απο-
καλεστεί ο εκτσογλανισµός της δηµό-
σιας ζωής. Είναι το τελευταίο κοµµάτι 
του λαϊκισµού», είχε αναφέρει ο πρω-
θυπουργός.

Η προφητική τοποθέτηση του κ. 
Μητσοτάκη καθίσταται απολύτως επί-
καιρη καθώς η πολιτική ζωή δηλητη-
ριάζεται καθηµερινά µε την τοξικότητα 
που παράγει ο ΣΥΡΙΖΑ, σηµειώνουν 

στελέχη της Ν∆, προειδοποιώντας ότι 
δεν θα αφήσουν το κόµµα της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης να χυδαιολο-
γεί και να διχάζει την κοινωνία για να 
κρύψει την ένδεια πολιτικής και απα-
ντήσεων στα κρίσιµα θέµατα που 
απασχολούν τους πολίτες.

Mαµουλάκης
και οι συν αυτώ…
Στο τελευταίο περιστατικό τον χορό 
της χυδαιότητας έσυρε πρώτος µε την 
ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μα-
µουλάκης, στην οποία δέσποζε το ανοί-
κειο hashtag  «#νδ_παιδεραστες». 

Ακολούθησε η αναφορά του βου-
λευτή Γιώργου Τσίπρα, ο οποίος µι-
λώντας στον «Blue Sky» σηµείωνε µε 
υποβολιµαίο ύφος: «όταν βρίσκουµε 
πολλούς παιδεραστές σε ένα κόµµα, 
γενικά µιλάω όχι για τη Νέα ∆ηµο-
κρατία, µάλλον έχει πρόβληµα η ηθι-
κή αυτού του κόµµατος». 

Και το κρεσέντο ανηθικότητας 
ολοκληρώθηκε, προς το παρόν, από 
την βουλευτή Άννα Βαγενά η οποία 
εντός του Κοινοβουλίου απευθύνθη-
κε σε συναδέλφους της από την γαλά-
ζια παράταξη µε χαρακτηρισµούς που 
ταιριάζουν σε άλλους χώρους όταν 
ρώτησε «Πως αισθάνεσαι που είσαι 
στο κόµµα των παιδεραστών και των 
βιαστών;».

Μπορεί η γραµµατέας της κοινο-
βουλευτικής οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, 
Όλγα Γεροβασίλη, να τράβηξε το 
αυτί σε Μαµουλάκη και Βαγενά για 
να ανασκευάσουν, ωστόσο, γαλάζια 
στελέχη θεωρούν µάλλον υποκριτική 
την αντίδραση καθώς η καταδίκη των 
χυδαίων σχολίων δεν έγινε δηµόσια 
και δεν υπήρξε καµία επίπτωση όσων 
τα εκστόµισαν. 

Αντιθέτως, υποστηρίζουν οι ίδιες 
πηγές, όλα αυτά καλύφθηκαν κάτω 
από την οµπρέλα του Χρήστου Σπίρ-
τζη, ο οποίος µε επίσηµη δήλωση 

από τα γραφεία του κόµµατος έδωσε 
το έναυσµα για τέτοιου είδους συµπε-
ριφορές. Ο κ. Σπίρτζης εδραίωσε την 
αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ 
πάνω στο δράµα του 12χρονου κορι-
τσιού που έχει συγκλονίσει την χώ-
ρα όταν δήλωσε ότι η καθυστερηµέ-
νη  δηµοσιοποίηση των στοιχείων 
των 213 υποψηφίων βιαστών, αποτε-
λεί την επιβεβαίωση αυτής της εκτίµη-
σης. Αποκρύπτοντας ότι αυτό γίνεται 
µε απόφαση της ∆ικαιοσύνης και όχι 
της κάθε κυβέρνησης.

Χαρακτηριστικό είναι το καυστικό 
σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώ-
που, Γιάννη Οικονόµου, «Ο ΣΥΡΙΖΑ 
περιφέρει την πολιτική του απόγνω-
ση µε όχηµα την αθλιότητα και τους 
χυδαίους υπαινιγµούς πάνω σε αυτή 
την τραγωδία προκειµένου να αποκο-
µίσει πολιτικά και κοµµατικά οφέλη. 
Αν µια λέξη µπορεί να αποδώσει πο-
λύ σωστά τον προσδιορισµό της στά-
σης αυτής είναι η λέξη κατάντια».
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Σε έναν κατήφορο που οδηγεί σε 
µια δυσώδη και σκοτεινή έκφανση 
της πολιτικής αντιπαράθεσης 
µε οδηγό την ακραία ρητορική, 
την χυδαιότητα και ανυπόστατες 
συκοφαντίες κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ

ΤΟΞΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης
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με τα «νταηλίκια» του Ερντογάν 
ΩΣ Ε∆Ω 

Η Ελλάδα έχει διαµηνύσει σε αυστηρό τόνο ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν θα γίνουν
ανεκτές, αλλά ταυτοχρόνως έχει καταστήσει  σαφές ότι επιθυµεί ανοιχτούς διαύλους 

επικοινωνίας, αρκεί να υπάρχει σεβασµός στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο και στους κανόνες καλής γειτονίας

Η
διπλωµατική περικύκλω-
ση της Τουρκίας από τις 
κινήσεις της Αθήνας 
στην διεθνή γεωπολιτική 

σκακιέρα αποφέρει σταδιακά αποτε-
λέσµατα, καθώς η Άγκυρα αντιλαµ-
βάνεται ότι δεν µπορεί να περάσει τις 
κόκκινες γραµµές που έχει χαράξει η 
ελληνική κυβέρνηση. 

Όσο κι αν οι προκλήσεις σε ρη-
τορικό επίπεδο παραµένουν στο εσω-

τερικό της γειτονικής χώρας γίνεται 
αντιληπτό από την ηγεσία της ότι δεν 
µπορούν να σταθούν σε διεθνές επί-
πεδο. Πόσο µάλλον να µεταφέρει αυ-
τή την ένταση στο πεδίο, όπου οι ελ-
ληνικές αρχές παρακολουθούν στενά 
κάθε κίνηση και όπως διαβεβαιώ-
νουν αρµόδιες αρχές δεν υπάρχει κα-
µία κίνηση τουρκικών δυνάµεων που 
να εµπνέει ανησυχία για την πρόκλη-
ση θερµού επεισοδίου.

Ο στόχος της Αθήνας 
Η ελληνική πλευρά έχει διαµηνύσει 
σε αυστηρό τόνο ότι τα «νταηλίκια» 
του σουλτάνου δεν θα γίνουν ανεκτά, 
αλλά ταυτοχρόνως έχει καταστήσει  
σαφές ότι επιθυµεί ανοιχτούς διαύ-
λους επικοινωνίας αρκεί να υπάρ-
χει σεβασµός στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο και 
στους κανόνες καλής γειτονίας. Άλ-
λωστε, όπως διευκρινίζουν κυβερ-
νητικά στελέχη στόχος της Αθήνας 

δεν είναι να αποκοπεί η Τουρκία από 
την ∆ύση, το αντίθετο, προς το συµ-
φέρον της Ελλάδας είναι να µείνει 
προσδεµένη στο δυτικό στρατόπεδο 
αρκεί αυτό να µην επηρεάζει τα εθνι-
κά συµφέροντα.

Το… µάθηµα της Πράγας
Καλύτερα από όλους το κατάλαβε ο 
Ταγίπ Ερντογάν στην Πράγα από την 
απάντηση που έλαβε από τον Έλληνα 

Ο «σκληρός» Χουλουσί 
Ακάρ, που ουκ ολίγες 
φορές τους τελευταίους 
µήνες έχει επιτεθεί 
φραστικά στην 
Ελλάδα, προσήλθε στη 
συνάντηση που είχε στο 
περιθώριο της Συνόδου 
των υπουργών Άµυνας 
του ΝΑΤΟ µε τον Νίκο 
Παναγιωτόπουλο, σε 
εντελώς διαφορετική 
γραµµή, µε τις 
πληροφορίες να 
αναφέρουν ότι 
συµφωνήθηκε να 
µείνει ανοιχτό κανάλι 
επικοινωνίας ανάµεσα 
στις δύο πλευρές
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πρωθυπουργό και την αποδοχή και 
στήριξη που έτυχε από τους ομολό-
γους του. Στις Βρυξέλλες ήταν η σει-
ρά του «σκληρού» Χουλουσί Ακάρ 
που ουκ ολίγες φορές τους τελευ-
ταίους μήνες έχει επιτεθεί φραστι-
κά στην Ελλάδα. Προσήλθε στη συ-
νάντηση που είχε στο περιθώριο της 
Συνόδου των υπουργών Άμυνας του 
ΝΑΤΟ  με τον Νίκο Παναγιωτόπου-
λο, σε εντελώς διαφορετική γραμμή, 
με τις πληροφορίες που προέρχονται 
από την ελληνική πλευρά αναφέρουν 
ότι συμφωνήθηκε να μείνει ανοιχτό 
κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στις 
δύο πλευρές, προκειμένου να απο-
κατασταθεί ο διάλογος στη βάση του 
Διεθνούς Δικαίου, όπως αρμόζει σε 
συμμάχους του ΝΑΤΟ. 

Η εξέλιξη εκτιμάται ως άκρως θε-
τική, καθώς, όπως έχει επισημάνει η 
Todaypress μία από τις μεγαλύτερες 
πηγές ανησυχίας για την κυβέρνηση 
ήταν ότι δεν λειτουργούσαν επαρκή 
κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δυο 
χωρών που θα μπορούσαν να ενερ-
γοποιηθούν φέρνοντας άμεσα αποτε-
λέσματα σε μια επικίνδυνη συγκυρία.

 
Πίεση στην Τουρκία 
Η εικόνα αυτή συνάδει με το μήνυ-
μα αποδραματοποίησης στο μέτωπο 

των ελληνοτουρκικών που εξέπεμψε 
η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ εντός της 
εβδομάδας. Αν οδεύουμε σε αποκλι-
μάκωση κανείς δεν μπορεί να το προ-
δικάσει δεδομένης της απρόβλεπτης 
συμπεριφοράς της τουρκικής ηγεσίας. 
Σίγουρα, όμως, δεν θα είναι η πρώ-
τη φορά που εντός του ΝΑΤΟ ξεκι-
νά μια τέτοια προσπάθεια, όπως έγινε 
εν πολλοίς και το καλοκαίρι του 2020. 
Η πίεση άλλωστε που ασκείται στην 
Τουρκία να αφήσει κατά μέρος τις 
απειλές και να συμμορφωθεί με τους 
κανόνες τις διεθνούς διπλωματίας εί-
ναι μεγάλες, την ώρα που οι ελληνι-
κές θέσεις έχουν γίνει αποδεκτές από 
όλους. Όπως το έθεσε στενός συνερ-
γάτης του κ. Μητσοτάκη «κάθε συνά-
ντηση, κάθε βήμα διαλόγου, είναι ένα 
βήμα εκτόνωσης της έντασης και μία 
έμπρακτη απόδειξη ότι συνειδητοποι-
ούν οι γείτονες το αδιέξοδο των προ-
κλήσεων».

 
Αποφασιστικότητα  
και ψυχραιμία 
Η αποφασιστικότητα και η ψυχραιμία 
που εκπέμπει η Αθήνα, βασιζόμενη 
στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκι-
σης και στην δόμηση ισχυρών συμμα-
χιών που έχει επιτύχει η κυβέρνηση 
την τελευταία τριετία αποτελούν ανα-

σταλτικό παράγοντα για την αναβίωση 
των νεοθωμανικών σχεδίων της τουρ-
κικής ηγεσίας. Αρκεί να απαριθμήσει 
κάποιος τα «χαστούκια» που έχει δε-
χτεί η Τουρκία τον τελευταίο μήνα για 
να διαπιστώσει την επιτυχία της ελλη-
νικής διπλωματίας, όπως σημειώνουν 
συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη. 

Ανυπόστατο
τουρκολυβικό «μνημόνιο»
Αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών 
και Κομισιόν καταδίκασαν τις τουρκι-
κές απειλές για τα νησιά του Αιγαίου, 
Ηνωμένες Πολιτείες, ΕΕ, Γερμανία, 
Γαλλία, Μ. Βρετανία έσπευσαν να 
χαρακτηρίσουν παράνομη και άκυρη 
την πρόσφατη νέα συμφωνία Τουρκί-
ας – Λιβύης που βασίστηκε στο ανυ-
πόστατο τουρκολυβικό «μνημόνιο», ο 
Ταγίπ Ερντογάν δέχθηκε επικρίσεις 
στις συναντήσεις του με ευρωπαίους 
ηγέτες στην Πράγα τόσο για την στά-
ση του έναντι της Ελλάδας όσο και 
για τις σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ το 
καταπέλτη για την Τουρκία αποτελεί 
το προσχέδιο έκθεσης της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για τη διεύρυνση της 
ΕΕ, όπου καταγράφονται σαφέστα-
τες αιχμές για την στάση της έναντι 
της Ελλάδας και της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας.

 

Παρακάλια
για τα F-16
Όλα αυτά την στιγμή που συνεχίζει να πα-
ρακαλά τις Ηνωμένες Πολιτείες για την 
αναβάθμιση των F-16, παρά τις οργισμένες 
δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν κατά της Ου-
άσιγκτον. Η πραγματικότητα, όπως την απο-
τυπώνουν αναλυτές και διπλωμάτες, είναι 
ότι η στήριξη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και η 
υπεροπλία που έχει αποκτήσει στο Αιγαίο 
έχουν δημιουργήσει αμηχανία και σύγχυση 
στην τουρκική ηγεσία που κάνει ότι μπορεί 
να εκσυγχρονίσει τα αεροσκάφη της. Για 
να κρατήσει ζωντανή την επιδίωξη της προ-
σπαθεί να πιαστεί από την μη συμπερίληψη 
στον αμυντικό προϋπολογισμό της τροπολο-
γίας της Γερουσίας που θέτει όρους στον εκ-
συγχρονισμό των F-16 για διαδικαστικούς 
λόγους. Όπως τονίζουν κυβερνητικές πη-
γές τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα και όλα θα 
ξεκαθαρίσουν στην διαπραγμάτευση των 
αμερικανών νομοθετών μετά τις ενδιάμε-
σες εκλογές, καθώς η τροπολογία μπορεί να 
ενταχθεί στο τελικό κείμενο του αμυντικού 
προϋπολογισμού που θα υιοθετηθεί και από 
τα δύο σώματα του Κογκρέσου.
 
Προειδοποίηση  
Μενέντεζ για βέτο 
Περιθώρια για παρερμηνείες δεν άφησε 
και ο Αμερικανός Γερουσιαστής Μπομπ 
Μενέντεζ που προειδοποίησε την Άγκυρα 
με βέτο αν δεν σταματήσει την επιθετικότη-
τα. «Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος: ως 
πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων 
της Γερουσίας, δεν θα εγκρίνω καμία πώλη-
ση F-16 για την Τουρκία έως ότου ο Ερντο-
γάν σταματήσει την επιθετική του εκστρα-
τεία σε όλη την περιοχή. Τελεία», ήταν η 
χαρακτηριστική δήλωση του κ. Μενέντεζ. 

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ 
πρώτο θέμα στην Τουρκία!
Αυτός που έσπευσε με ανακοίνωσή του να 
κατηγορήσει τη κυβέρνηση ότι υπέστη «ήτ-
τα» εξαιτίας «του δόγματος του “πιστού και 
προβλέψιμου συμμάχου” που τα δίνει όλα 
χωρίς να διεκδικεί τίποτα», ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. 
«Μόνο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης αναπαράγει το αφήγημα του τουρ-
κικού κρατικού πρακτορείου Anadolu, και 
στη συνέχεια το Anadolu προβάλλει την το-
ποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ περί ελληνικής «ήτ-
τας» και κάνει λόγο για πολιτική ταραχή 
στην Αθήνα», σχολιάζουν κυβερνητικά στε-
λέχη και θυμίζουν ότι «δεν είναι η πρώτη 
φορά που η τουρκική πλευρά κινείται κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος 
Ερντογάν έχει κάνει συστάσεις προς τους 
Έλληνες ψηφοφόρους κατά της κυβέρνη-
σης και του πρωθυπουργού».

Αμερικανικό 
υπουργείο 
Εξωτερικών 
και Κομισιόν 
καταδίκασαν τις 
τουρκικές απειλές 
για τα νησιά του 
Αιγαίου, Ηνωμένες 
Πολιτείες, ΕΕ, 
Γερμανία, Γαλλία, 
Μ. Βρετανία 
έσπευσαν να 
χαρακτηρίσουν 
παράνομη 
και άκυρη την 
συμφωνία 
Τουρκίας – Λιβύης 
που βασίστηκε 
στο ανυπόστατο 
τουρκολυβικό 
«μνημόνιο»



M
ια περίεργη “ξηρασία” εξακολουθεί 
να βασανίζει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ 
που αναλώνεται σε πολιτικές déjà-vu. 
Πολιτικές που ζήσαµε απο το 2012, 

µόνο που τότε υπήρξε ένα αγανακτισµένο κοινό 
έτοιµο να ακούσει και ένας αρχηγός χωρίς κυβερ-
νητικό παρελθόν. 

Σήµερα συνεχίζει την ίδια τακτική, χωρίς στρα-
τηγικό υπόβαθρο. Η πολιτική του προσαρµόζεται, 
σχεδιάζεται και υλοποιείται ανάλογα µε την επικαι-
ρότητα. Τη βδοµάδα που πέρασε,  ο πρωθυπουρ-
γός εγκαινίασε και έδωσε στην κυκλοφορία για 
τους κατοίκους του Πειραιά, τρεις υπερσύγχρονους 
σταθµούς του µετρό, που συνδέουν το µεγαλύτε-
ρο λιµάνι µε το αεροδρόµιο και µε όλα τα σηµεία 
της Αθήνας. (βλέπε ρεπορτάζ στις σελίδες 18-19)

Ο ΣΥΡΙΖΑ τις ίδιες µέρες αναβάθµιζε σε πο-
λιτικό ζήτηµα, το πιο ειδεχθές έγκληµα, την υπόθε-
ση του µαστροπού και παιδοβιαστή του Κολωνού, 
επειδή ήταν µέλος της Ν∆ και έκλεισε τα αυτιά του 
στον πρώην υπουργό του, επί της ∆ικαιοσύνης, τον 
κ. Κοντονή που δήλωσε πως επί ΣΥΡΙΖΑ οι ποι-
νές για τους παιδεραστές ήταν  «για γέλια».

Έπιασαν πάτο οι «σύντροφοι»
Από το «γερµανοτσολιάδες» του 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ 
και τα τρόλ του, έφτασαν εύκολα  στο «Μητσοτάκη 
γ@@@@@@» και τώρα έπεσαν στον πάτο µε το 
χάσταγκ “Παιδεραστές-Ν∆”.  Οδεύοντας προς τις 
εκλογές  ο µηχανισµός του ΣΥΡΙΖΑ, αναπαράγε-
ται συνεχώς, όµως προς το χειρότερο. 

Αυτή τη βδοµάδα  καθύβρισε και τον δηµοσι-
ογράφο των Financial Times που τόλµησε να γρά-
ψει πως «η Ελλάδα είναι ένα από τα επτά οικονο-
µικά θαύµατα της εποχής µας». Ο ξάδερφος του κ. 
Τσίπρα, αυτός ο Γιώργος Τσίπρας µε το υποτιθέµε-
νο «βαρύ» όνοµα, διερωτήθηκε µάλιστα αν ο δη-
µοσιογράφος «παίρνει λεφτά από την κυβέρνηση 
ή ναρκωτικά» (!!!)  (σσ. προφανώς αν ο δηµοσιο-
γράφος, έγραφε εναντίον της κυβέρνησης, θα γι-
νόταν η σηµαία της Κουµουνδούρου, τώρα είναι 
πληρωµένος ή ναρκοµανής).

Ζήτησε προανακριτική επιτροπή για την υπό-
θεση των υποκλοπών, όχι για να στείλει τον κ. Μη-
τσοτάκη στο Ειδικό ∆ικαστήριο, αλλά για να πλη-
σιάσει περισσότερο τον Νίκο Ανδρουλάκη και 
τους «φιλοσυριζαίους» οπαδούς του ΠΑΣΟΚ σε 

µια επιχείρηση  «αφαίµαξη Νο-2».
Και εξέδωσε ανακοίνωση χαράµατα επιχαίρο-

ντας που η τροπολογία Μενέντεζ για τους όρους 
πώλησης των F-16 στην Τουρκία δεν πέρασε από 
το Κογκρέσο σε πρώτη φάση. Την ικανοποίηση 
της εξέφρασε και η Τουρκία! 

  
Το ρεζίλι µε τους µουσαµάδες
Μπροστά σ αυτή την ανερµάτιστη µικροπολιτική 
του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρε-
ται στην κοινωνία. Με κινήσεις και έργα που εκ-
συγχρονίζουν τις υποδοµές της χώρας  και κάνουν 
πιο εύκολη τη ζωή  εκατοµµυρίων πολιτών. 

Τα µεγάλα έργα, εκτιµούν στο Μέγαρο Μαξί-
µου πέρα από αναγκαία, θα αποτελέσουν κι ένα 
ισχυρό προεκλογικό χαρτί για τον κ. Μητσοτάκη, 
γιατί η σύγκριση,  µε την εποχή Τσίπρα -Καµµένου 
είναι καταλυτική.  

Η λειτουργία των τριών σύγχρονων και  καλαί-
σθητων σταθµών του µετρό στον Πειραιά,  ήταν για 

τους κατοίκους του µεγάλου λιµανιού της χώρας, 
ένα από τα όνειρα που δύσκολα πίστευαν πως θα 
το ζήσουν  στ’ αλήθεια.   

Το ίδιο γίνεται  και στη Θεσσαλονίκη. Ένα έρ-
γο που καθυστέρησε ανεπίτρεπτα τα τελευταία χρό-
νια, το 2023 θα τεθεί επιτέλους σε λειτουργία. Το 
µετρό Θεσσαλονίκης έγινε ανέκδοτο από την «τρύ-
πα» του Κούβελα το 1986-89 ως τους µουσαµάδες 
του Τσίπρα το 2018.  Επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ  «φρένα-
ρε» πάλι  το έργο γιατί η τότε κυβέρνηση, δεν ήθελε 
να γίνουν αποσπάσεις και επανατοποθετήσεις των 
αρχαίων που βρέθηκαν,  για να ολοκληρωθεί η δι-
αδροµή µε αποτέλεσµα να δινόταν στην κυκλοφο-
ρία ένα κουτσουρεµένο Μετρό. ∆ηλαδή σκεφτεί-
τε ένα Μετρό της Αθήνας χωρίς να έχει σταθµό 
στο Σύνταγµα! Τόσο καλά ήταν σχεδιασµένο από 
τους ΣΥΡΙΖΑίους.  Ήταν η εποχή που οι …επιτή-
δειοι επιτελείς του Αλέξη Τσίπρα τον ανάγκασαν  
να «αυτογελειοποιηθεί»  και να  κάνει δηλώσεις 
για την ανύπαρκτη πρόοδο του έργου µπροστά από 

µουσαµάδες, που πάνω τους είχαν ζωγραφίσει τα 
εκδοτήρια εισιτηρίων, για να ξεγελάσουν τους πο-
λίτες και µε ένα βαγόνι Μετρό που δεν ήταν στις 
ράγες αλλά σε τάκους! Μάλιστα είχαν… επιβιβα-
στεί κιόλας για να δείξουν ότι κινείται! 

Μάµε τώρα, στον δρόµο – καρµανιόλα, τον 
Πάτρα -Πύργος, που θα είχε ολοκληρωθεί, αν 
ο ανεκδιήγητος κ. Χ. Σπίρτζης, δεν τον έκοβε σε 
κοµµάτια και µάλιστα όχι σε ένα ή σε δύο αλλά σε 
οκτώ, για να πάρει το έργο ο εργολάβος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και των βοσκοτόπων κ. Καλογρίτσας.

Η παράκαµψη της Αττικής - που θα ανακούφι-
ζε την Κηφισού και την κυκλοφορία σ όλο το λε-
κανοπέδιο, µε έναν δρόµο 53 χιλιοµέτρων από την 
Ελευσίνα µέχρι την εθνική οδό  Αθηνών- Θεσσα-
λονίκης, στο ύψος της  Υλίκης, «θάφτηκε» από τον 
κ. Σπίρτζη και  τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015 για να µην χά-
σουν έσοδα  από τα διόδια οι παραχωρησιούχοι 
των δύο «γειτονικών» αυτοκινητοδρόµων. Τώρα, 
πλέον έχουν αναθερµάνει τα σχέδια για τον δρό-
µο αυτόν.

Κανένα έργο επί ΣΥΡΙΖΑ!
Η αλήθεια είναι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ κανένα σοβαρό 
έργο δεν ξεκίνησε και δεν παραδόθηκε στη σηµε-
ρινή κυβέρνηση. Για να έχουµε µια γενική εικόνα 
των δηµόσιων έργων επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
και της σηµερινής κυβέρνησης, δύο αριθµοί είναι 
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Μπροστά σ αυτή την ανερµάτιστη µικροπολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην κοινωνία. Με κινή-
σεις και έργα που εκσυγχρονίζουν τις υποδοµές της χώρας  και 

κάνουν πιο εύκολη τη ζωή  εκατοµµυρίων πολιτών. 

Οδεύοντας προς τις εκλογές ο µηχανισµός του ΣΥΡΙΖΑ, αναπαράγεται συνεχώς, όµως προς το χειρότερο 
- Από το «γερµανοτσολιάδες» του 2012 στο «Μητσοτάκη γ@@@@@@» και τώρα στον πάτο µε το «Παιδεραστές-Ν∆» 

ΑΛΛΟΣ ΜΕ «ΜΟΥΣΙΑ-ΜΑ∆ΕΣ»
ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑ 



οι πιο χαρακτηριστικοί. Στα 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ 
συµβασιοποιήθηκαν έργα 850 εκατοµµυρίων ευ-
ρώ και στα 3,5 χρόνια Ν∆, µε Κώστα Καραµανλή 
και Γιώργο Καραγιάννη στο «τιµόνι» του υπουρ-
γείου Υποδοµών, τρέχουν έργα άνω των 8,5 δισ. 
Και από αυτά έχουν ήδη συµβασιοποιηθεί πάνω 
από 5 δισ., από τα συνολικά 13 και πλέον δισεκα-
τοµµύρια. Θα πουν ορισµένοι πως επί ΣΥΡΙΖΑ-Α-
ΝΕΛ  η χώρα ήταν  ακόµα στο µνηµόνιο, ενώ τώ-
ρα έχουµε απαλλαγεί  απ αυτό το βραχνά. Σωστά, 
αλλά στο τρίτο, αχρείαστο,  µνηµόνιο µας οδήγη-
σε  η καταστροφική πολιτική των κ.κ. Τσίπρα και  
Βαρουφάκη, κανείς άλλος!

       
Η οικονοµία προχωρά
κι ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνεται
Η  Ελλάδα του σήµερα, παρά την τεράστια ενερ-
γειακή κρίση, παρά την πανδηµία και τα οικονο-
µικά προβλήµατα που άφησε πίσω της, παρά το  
φρενάρισµα της διεθνούς οικονοµίας προχωρά µε  
ανάπτυξη πάνω από 5%, κι ας λέει ό,τι θέλει ο ξά-
δερφος του κ. Τσίπρα.  Σύµφωνα µε την αναθε-
ωρηµένη έκθεση World Economic Outlook του 
∆ΝΤ, η Ελλάδα συγκαταλέγεται µεταξύ των οικο-
νοµιών της Ευρωζώνης που θα εµφανίσουν τον τα-
χύτερο ρυθµό ανάπτυξης το 2022. 

Το Ταµείο εκτιµά ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας θα φτάσει φέτος στο 5,2%, 
σηµαντικά αυξηµένος σε σύγκριση µε το 3,5% της 
πρότερης πρόβλεψης του Απριλίου. Στα «µαλακά» 
προβλέπει το ∆ΝΤ ότι θα πέσει η ελληνική οικο-
νοµία και το δύσκολο 2023, καθώς η Ελλάδα ανα-
µένεται να είναι µία από τις χώρες της Ευρωζώ-
νης που θα κατορθώσει να αποφύγει την ύφεση µε 
ανάπτυξη στο 1,8%  υπερτριπλάσια απόδοση ένα-
ντι του µέσου όρου της Ευρωζώνης, ο οποίος ανα-
µένεται να κινηθεί στο 0,5%. 

Ενώ η Ελλάδα προχωρά, η αντιπολίτευση 
της πηγαίνει προς τα πίσω. Ο  ΣΥΡΙΖΑ παραµέ-
νει εγκλωβισµένος σε µικροπολιτικές τακτικές που 
δεν έχουν ανταπόκριση στην κοινωνία. Συνήθως 
απευθύνεται  σε ένα µειοψηφικό ακροατήριο που 
“αλυσοδένεται” στα social media, για να µην γί-
νει ο σταθµός του Mετρό στα Εξάρχεια, για να µην 
υπάρξει νοµιµότητα και εξυγίανση στις φοιτητικές 
εστίες και ικανοποιούνται µε τα «#χάσταγκ» στο δι-
αδίκτυο εναντίον του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρ-
νησης του. Έτσι καθηµερινά  µε φόντο, τους κάθε 
λογής νοητούς «µουσαµάδες» του ίντερνετ «φτιασι-
δώνουν»  τη δική τους  πραγµατικότητα. Από την 
άλλη ο κ. Ανδρουλάκης αδυνατεί να ξεφύγει από 
τη θυµατοποίηση του  µε την υπόθεση των υποκλο-
πών και να δώσει ένα νέο αέρα στο ΠΑΣΟΚ µε 
προτάσεις που αγγίζουν την κοινωνία. 

Οι δηµοσκοπικοί δείκτες δεν τους ευνοούν 
γιατί ο κόσµος είναι επιφυλακτικός και µε τους 
δύο. ∆εν βλέπει ακόµα κάτι  καινούργιο και αξιό-
πιστο στην πολιτική τους πρόταση, κάτι για να τους 
εµπιστευτεί, τη ζωή του, την ασφάλεια του και την 
οικονοµία της χώρας. Αν πάντως, τα δυο κόµµατα, 
επειδή αδυνατούν να συγχρονιστούν µε την κοινω-
νία,  περιµένουν να πέσει η κυβέρνηση ως  «ώρι-
µο φρούτο» θα απογοητευτούν, όπως δείχνουν οι 
έρευνες της κοινής γνώµης,  γιατί ο Μητσοτάκης 
ακόµα ωριµάζει…
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Τρανό παράδειγµα ο ξάδερφος Γιώργος Τσίπρας που καθύβρισε τον 
δηµοσιογράφο των Financial Times που τόλµησε να γράψει πως «η 
Ελλάδα είναι ένα από τα επτά οικονοµικά θαύµατα της εποχής µας». 
Ο Τύπος αυτός µε το υποτιθέµενο «βαρύ» όνοµα, διερωτήθηκε αν ο 
δηµοσιογράφος «παίρνει λεφτά από την κυβέρνηση ή ναρκωτικά»!
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ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
(ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

«Η καλύτερη επιλογή για τη 
χώρα είναι μία ισχυρή και 
αυτοδύναμη κυβέρνηση»

µε τις εκπτώσεις στους λογαριασµούς 
ρεύµατος νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων, οι οποίες πλέον γίνονται αισθη-
τές στο σύνολο της κοινωνίας, στους νέ-
ους λογαριασµούς ρεύµατος. Είχαµε 
την ουσιαστική κατάργηση της ρήτρας 
αναπροσαρµογής και την επιστροφή 
χρηµάτων µέσω του Power Pass, αλ-
λα και του Fuel pass στα καύσιµα. Αλ-
λά δεν σταµατήσαµε εκεί. Ανακοινώ-
σαµε και νέες πρωτοβουλίες σε πολλά 
επίπεδα, από το πρόγραµµα επιδότη-
σης ενοικίων και στεγαστικών δάνειων 
για νέους, µέχρι τη νέα αύξηση κατώ-
τατου µισθού, ενώ για το δύσκολο χει-
µώνα που έρχεται αυξάνουµε στοχευ-
µένα και το επίδοµα θέρµανσης. Και 
συνεχίζουµε την πάγια πολιτική µείω-
σης φόρων και εισφορών µε έµφαση 
στη µεσαία τάξη. Ως Υπουργείο Του-
ρισµού εκπονήσαµε το µεγαλύτερο 
πρόγραµµα ενίσχυσης της δυνατότη-
τας διακοπών των Ελλήνων πολιτών, 
το «Τουρισµός για Όλους», ύψους άνω 
των 60 εκ. € σε αναβαθµισµένη και 
ψηφιακή µορφή µε κάρτες εξαργυρώ-
σιµες σε όλα τα ξενοδοχεία της Ελλά-
δας µε άµεση πληρωµή των επιχειρή-
σεων χωρίς γραφειοκρατικά εµπόδια, 
ενώ σταδιακά διπλασιάζουµε και τους 
αρχικούς δικαιούχους από 200.000 σε 
400.000.

∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Ελ-
λάδα βρίσκεται σταθερά στις κορυφαί-
ες θέσεις της ΕΕ στην στήριξη των πο-
λιτών τόσο στην πανδηµική, όσο και 
τώρα στην ενεργειακή και πληθωριστι-
κή κρίση. Θεµέλιο αυτής µας της δυνα-
τότητας στήριξης είναι η υπεραπόδοση 
της ελληνικής οικονοµίας µε αιχµή του 
δόρατος τον ελληνικό τουρισµό.

n Καθώς ο τουρισµός ως γνωστόν 
αποτελεί τη «βαριά βιοµηχανία» 
της χώρας µας, ποιες είναι οι ανη-
συχίες σας σχετικά µε την αυξανό-
µενη επιθετική ρητορική της Τουρ-
κίας; 
Στην κλιµάκωση και τις προσκλήσεις, 
η χώρα µας απαντά µε ψυχραιµία και 
αυτοπεποίθηση. Ως κυβέρνηση αυτά 
τα τρία χρόνια έχουµε καταφέρει να 
ενισχύσουµε την θωράκιση της χώ-
ρας αµυντικά και διπλωµατικά, όσο πο-
τέ στο παρελθόν. Και αυτή η αναβαθ-
µισµένη αποτρεπτική µας ισχύς, είναι 
το θεµέλιο της ελευθερίας και της ειρή-
νης. Η Ελλάδα λοιπόν είναι πιο έτοι-
µη από ποτέ να αντιµετωπίσει οποιαδή-
ποτε απειλή και επιβουλή. Ελπίζουµε 
ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουµε ως 
εκεί, και κυρίως, ότι ο ανατολικός µας 
γείτονας θα αντιληφθεί πόσο παράλο-
γο είναι και για τις δύο χώρες να οδη-
γηθούµε εκεί. Και οι δύο χώρες φέτος 
είχαµε µία εξαιρετική τουριστική χρό-

Ε
ίναι υποψήφια στην Ανα-
τολική Αττική και δεσµεύ-
εται ότι ως βουλευτής θα 
είναι πάντα εκεί, στο πλευ-

ρό των πολιτών της εκλογικής της πε-
ριφέρειας, της περιοχής των µεγάλων 
ευκαιριών και προκλήσεων. Η υφυ-
πουργός Τουρισµού µιλά στην Today 
Press για τα πιο σηµαντικά  θέµατα της 
πολιτικής και οικονοµικής ατζέντας, 
την ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά και 
τις επικείµενες εθνικές εκλογές

n Το υπ’ αριθµόν ένα ζήτηµα που 
απασχολεί τον µέσο Έλληνα πολί-
τη είναι η έκρηξη ακρίβειας στην 
ενέργεια και τα βασικά καταναλω-
τικά αγαθά, την ώρα που η Ευρω-
παϊκή Ένωση δείχνει να µην έχει 
τα απαραίτητα αντανακλαστικά. 
Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να κινη-
θεί η χώρα µας, ακόµη και στο εν-
δεχόµενο η ΕΕ να µην επιβάλλει 
τελικά πλαφόν στο φυσικό αέριο;
Η χώρα µας έχει ήδη κινηθεί άµεσα 
και δραστικά. Όπως έχει δηλώσει και 
ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν περιµέ-
ναµε την απόφαση σε επίπεδο Ευρω-
παϊκής Ένωσης, αλλά εκπονήσαµε 
εγκαίρως µία εθνική πολιτική  άµυνας 
έναντι της διεθνούς ενεργειακής κρί-
σης. Και τµήµατα αυτής της πολιτικής 
πλέον υιοθετούνται και από άλλες χώ-
ρες αλλά και κεντρικά στην ΕΕ. Ήδη 
από το φθινόπωρο του ‘21 αρχίσαµε 
να λαµβάνουµε συγκεκριµένα µέτρα 
τα οποία ενισχύθηκαν µετά την κλιµά-
κωση της ενεργειακής κρίσης και τον 
πόλεµο στην Ουκρανία. Ξεκινήσαµε 

Στις κρίσεις, η χώρα την χρειάζεται ώστε να είναι έτοιµη να λάβει τις αναγκαίες
και τολµηρές αποφάσεις, µακριά από παιχνίδια ισορροπίας, µε µόνο κριτήριο

το συµφέρον της πατρίδας, µε συνέπεια, συνέχεια και σταθερότητα
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νια και προετοιμαζόμαστε για την επό-
μενη. Ο τουρισμός είναι πηγή πλούτου 
και για την Ελλάδα και για την Τουρκία 
και αυτό οι γείτονες το γνωρίζουν εξί-
σου καλά με εμάς. Πιστεύω λοιπόν ότι 
στο τέλος η λογική θα επικρατήσει. Αλ-
λά είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα 
ενδεχόμενα.

n Πληθαίνουν οι φωνές που κά-
νουν λόγο για την ανάγκη η χώρα 
μας στην επερχόμενη προεκλογι-
κή περίοδο να πρέπει να διοικεί-
ται από πολιτική και όχι από υπη-
ρεσιακή κυβέρνηση, καθώς η 
Τουρκία -ευρισκόμενη και αυτή σε 
προεκλογική περίοδο με ορίζοντα 
εκλογών την ερχόμενη άνοιξη- εν-
δεχομένως να το «εκμεταλλευτεί» 
εις βάρος μας. Ποια είναι η δική 
σας γνώμη;   
Τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει 
πρωτοφανείς κρίσεις, παγκοσμίων  
μάλιστα διαστάσεων. Και αν κάτι ανα-
δείχθηκε από αυτές τις κρίσεις, είναι η 
ανάγκη λήψης αποφάσεων άμεσα και 
αποτελεσματικά. Αυτός ήταν ένας βασι-
κός παράγοντας για την αντιμετώπιση 
όλων των κρίσεων που είχαμε μπροστά 
μας, ξεκινώντας από την μεταναστευτι-
κή κρίση του Έβρου και των νησιών 
και συνεχίζοντας στην πανδημία, στην 
ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, 
στη γεωπολιτική κρίση με την εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία και την κλι-
μάκωση στα ελληνοτουρκικά. Στις κρί-
σεις, η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρ-
νηση, έτοιμη να λάβει τις αναγκαίες και 
τολμηρές αποφάσεις, μακριά από παι-
χνίδια ισορροπίας, με μόνο κριτήριο το 
συμφέρον της πατρίδας, με συνέπεια, 
συνέχεια και σταθερότητα. 

n Οι εθνικές εκλογές με απλή ανα-
λογική πλησιάζουν και σύμφωνα 

με τα σημερινά δημοσκοπικά ευρή-
ματα, η κοινή γνώμη προκρίνει την 
επιλογή για μια κυβέρνηση συνερ-
γασίας παρά το γεγονός ότι θεωρεί 
ότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση 
μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα 
τα προβλήματα. Αν η Νέα Δημο-
κρατία δεν αγγίξει το απαιτούμε-
νο ποσοστό αυτοδυναμίας σε ποιο 
κόμμα/κόμματα πρέπει να απευ-
θύνει κάλεσμα συνεργασίας; Αντί-
στοιχα, με ποιο/α δεν υπάρχει περι-
θώριο συνεργασίας;
Ακριβώς για τους λόγους που αναφέ-
ραμε προηγουμένως, για την αντιμετώ-
πιση των προκλήσεων του παρόντος 
αλλά και του μέλλοντος. Και αυτά τα 
3,5 χρόνια η κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, απέδειξε ότι διαθέτει την 
αναγκαία αποφασιστικότητα αλλά και 
αποτελεσματικότητα για την υπέρβαση 
των κρίσεων, ενώ διαθέτει και την σχε-
τική εμπειρία. Βάσει αυτών των χαρα-
κτηριστικών και του έργου μας, ζητού-
με να κριθούμε στις εκλογές στο τέλος 
της τετραετίας, έχοντας απόλυτη εμπι-

στοσύνη στην ετυμηγορία των Ελλή-
νων πολιτών ειδικά εν μέσω των τερα-
στίων και διεθνών προκλήσεων που 
βιώνουμε. Στη δημοκρατία μας άλλω-
στε τελικός κριτής είναι μόνο ο ελληνι-
κός λαός, στην κάλπη. Και την απόφα-
ση του θα σεβαστούν όλες οι πολιτικές 
δυνάμεις.

n Με δεδομένο ότι στις επερχόμε-
νες εθνικές εκλογές θα είστε υπο-
ψήφια βουλευτής στην Ανατολική 
Αττική, πώς προτεραιοποιείτε τα 
προβλήματα και την επίλυση αυ-
τών; Γιατί να σάς ψηφίσουν οι κά-
τοικοι της εκλογικής σας περιφέ-
ρειας; 
Η Ανατολική Αττική είναι μία περιο-
χή με ιδιαίτερο δυναμισμό, αλλά και 
ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές. Εί-
ναι η περιοχή που πάει κόντρα στη δη-
μογραφική τάση της τελευταίας απο-
γραφής αυξάνοντας τον πληθυσμό 
της. Είναι η περιοχή των μεγάλων νέ-
ων επενδύσεων σε τομείς αιχμής στην 
παγκόσμια τεχνολογική και ψηφιακή 

επανάσταση που συντελείται. Από τον 
πρωτογενή τομέα μέχρι τον τομέα των 
υπηρεσιών έχει τεράστιες δυνατότητες 
για να γίνει πρότυπο οικονομικής ανά-
πτυξης αλλά και ποιότητας ζωής. Πα-
ράλληλα, αυτά της τα χαρακτηριστικά 
δημιουργούν και μεγάλες προκλήσεις. 
Στην αξιοποίηση αυτών των μεγάλων 
ευκαιριών και στην αντιμετώπιση αυ-
τών των προκλήσεων είναι επιθυμία 
μου να συμβάλω με όλες μου τις δυνά-
μεις. Για αυτό το λόγο είμαι συνεχώς 
σε επαφή με τους πολίτες της περιοχής 
για να μιλήσουμε για τα προβλήματά 
τους, αλλά και να σχεδιάσουμε το μέλ-
λον της Ανατολικής Αττικής. Σε αυτόν 
τον αγώνα αποφάσισα να συστρατευ-
τώ, με βάση την πορεία μου αυτά τα 3,5 
από τις θέσεις ευθύνης στα Υπουργεία 
Παιδείας και Τουρισμού, αλλά και την 
προσωπική μου δέσμευση να είμαι πά-
ντα εκεί, στην υπηρεσία της ανατολικής 
Αττικής και των πολιτών της, εφόσον 
με τιμήσουν με την εμπιστοσύνη τους.

n Κάνοντας απολογισμό των πε-
πραγμένων σας ως Υφυπουργός 
Τουρισμού ποια θεωρείτε ότι είναι 
τα δικά σας επιτεύγματα και ποιες 
οι εκκρεμότητες που έχετε βάλει 
στόχο να επιλύσετε /ολοκληρώσε-
τε μέχρι τις εθνικές εκλογές;
Καταρχάς όπως γνωρίζετε δεν μου 
αρέσει να περιαυτολογώ, και προτιμώ 
η αναγνώριση της προσπάθειας μας 
να έρχεται από τους ίδιους τους αποδέ-
κτες της. Οφείλω όμως να πω ότι και 
στα δύο Υπουργεία που είχα την τιμή 
να υπηρετήσω μέσα σε συνθήκες κρί-
σης είμαι περήφανη για το γεγονός ότι 
είχα την ευκαιρία να συμβάλω στο να 
κρατήσουμε όρθια και την παιδεία αλ-
λά και τον τουρισμό μας σε συνθήκες 
ακραίας δοκιμασίας. Ως προς τον του-
ρισμό, η χώρα μας κατάφερε το 2020 
να αντέξει, το 2021 να ανακάμψει, και 
το 2022 να ξεπεράσει κάθε προσδοκία 

ως προς τα έσοδα, στηρίζοντας κατα-
λυτικά την Ελληνική οικονομία συνο-
λικά. Μέσα στην μεγάλη προσπάθεια 
αντίστασης στην κρίση, δεν εγκαταλεί-
ψαμε ποτέ τον στόχο της ποιοτικής ανα-
βάθμισης του τουρισμού. Η προτεραιό-
τητά μας στις ειδικές και εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού δικαιώνεται, καθώς  
με συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα έχουν αναπτυχθεί πλέον στη χώ-
ρα μας πολλές και ποιοτικές επιλογές 
πέραν από τα συνηθισμένα. Και αυτό 
είναι κρίσιμο για την επίτευξη του τρι-
πλού στόχου που έχουμε θέσει: ποιότη-
τα, ισορροπία και βιωσιμότητα. 

Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα ευτυχής που 
είχαμε την δυνατότητα να προωθήσου-
με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 
προσπάθεια η οποία συνεχίζεται και 
κλιμακώνεται το επόμενο διάστημα 
με στόχο πάντα ένα τουρισμό που θα 
απλώνεται σε όλο το έτος και σε όλη τη 
χώρα, και θα καθιστά όλους τους προο-
ρισμούς μας συμμέτοχους. Είμαι περή-
φανη που μέσα στην κρίση στηρίξαμε 
τους Έλληνες πολίτες και την δυνατό-
τητα διακοπών τους, στήριξη η οποία 
θα συνεχιστεί μέσω των προγραμμά-
των του Υπουργείου μας. Και τέλος θα 
ήθελα να αναφέρω την ευρύτερη προ-
σπάθεια που έχει γίνει στον χώρο της 
τουριστικής εκπαίδευσης, όχι μόνο για 
την αντιμετώπιση των διαχρονικών ζη-
τημάτων, αλλά και για τα αναγκαία βή-
ματα που κάνουμε για το μέλλον της, 
με τη δρομολόγηση δημιουργίας τουρι-
στικής Ακαδημίας, την επικαιροποίηση 
των προγραμμάτων σπουδών μας, την 
προσθήκη νέων ειδικοτήτων και κατη-
γοριών πρακτικής άσκησης, την στή-
ριξη των σπουδαστών μας με αυξη-
μένο στεγαστικό επίδομα από 1.000 
στα 1.500 €, και με το νέο μεγάλο πρό-
γραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων του 
Ταμείου Ανάκαμψης. Προτεραιότητες 
για το επόμενο διάστημα είναι η προ-
σπάθεια αυτή να συνεχιστεί, οι δρομο-
λογημένες πρωτοβουλίες ανά μορφή 
τουρισμού και στην τουριστική εκπαί-
δευση να υλοποιηθούν, και να προχω-
ρήσουν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, συνολικού ύψους 300 εκ. €. Με 
οδηγό την φετινή επιτυχία του ελληνι-
κού τουρισμού, θέτουμε με σχέδιο τις 
βάσεις για την επόμενη, κρίσιμη δε-
καετία.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά 
στις κορυφαίες θέσεις της ΕΕ 
στην στήριξη των πολιτών 
τόσο στην πανδημική, όσο 
και τώρα στην ενεργειακή και 
πληθωριστική κρίση», λέει η 
Σοφία Ζαχαράκη στη Μάρθα 
Λεκκάκου
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T 
η ∆ευτέρα είναι τα επίσηµα 
εγκαίνια στο Ελληνικό, τα 
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά 
εκτιµάται ότι θα µεταβιβα-

στούν στον Γιώργο Προκοπίου µέχρι τέ-
λος του χρόνου και τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας, το αργότερο µέχρι το Μάρτιο θα 
µεταβιβαστούν στον Πάνο Ξενοκώστα 
και την ΟΝΕΧ.

Αυτά γνωστοποίησε ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις 
Γεωργιάδης, αναφερόµενος στις επεν-
δύσεις, ενώ προσέθεσε χαρακτηριστι-
κά: «Πέρσι η Ελλάδα κατέγραψε ρεκόρ 
επενδύσεων των τελευταίων 28 ετών, 
έχει σηµασία αυτό γιατί πέρσι ήµαστε 
ακόµα στην καρδιά της πανδηµίας, άρα 
εν µέσω πανδηµίας πετύχαµε ρεκόρ 
επενδύσεων 28 ετών. Φέτος, αν υποτε-
θεί ότι µέχρι τέλος του χρόνου δεν έχου-
µε καµία επένδυση και µείνουµε µόνο σε 
ό,τι έχουµε πετύχει µέχρι σήµερα, είµα-
στε ήδη σε ρεκόρ επενδύσεων όλων των 
εποχών».

Ο υπουργός σηµείωσε ότι εν µέσω 
δυσκολιών και αναποδιών, «τη χώρα 
µας σήµερα την βλέπουν έξω µε τελείως 
διαφορετικό τρόπο από ό,τι την έβλεπαν 
µέχρι πριν από λίγα χρόνια», καθώς πλέ-
ον, έχει καταστεί κέντρο διάδοσης data 
στον πλανήτη ενώ σηµείωσε ότι, υπό το 
παρόν κλίµα της πολύ µεγάλης παγκό-
σµιας αναταραχής, δηµιουργούνται δυο 
νέα πεδία επενδυτικού ενδιαφέροντος: 
Η παραγωγή Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας και η βιοµηχανική παραγω-
γή µε πράσινη ενέργεια.

«Ο οικονοµικός άνεµος που έρχεται 
είναι πολύ αντίθετος µε την πορεία που 

θέλουµε να χαράξουµε, άρα θα πρέπει 
να ρυθµίσουµε τα του οίκου µας για να 
υποδεχθεί αυτές τις νέες συνθήκες που 
έρχονται µε µεγάλη ταχύτητα. Καταλα-
βαίνετε πόσο σηµαντικό είναι η χώρα 
να έχει πολιτική σταθερότητα» σηµείω-
σε ο υπουργός.

Εγκαίνια τη ∆ευτέρα
στο Ελληνικό
Πιο αναλυτικά σε ό,τι αφορά στις αλλα-
γές που έχουν συντελεστεί και έχει γίνει 
η χώρα µας επενδυτικός προορισµός ο 
υπουργός σηµείωσε: «Η Ελλάδα πραγ-
µατικά σήµερα είναι µια διαφορετική 
χώρα όχι µόνο σε επίπεδο διακυβέρνη-
σης, αλλά έχει συµβεί και µία ουσιαστι-
κή µεταβολή στην ουσία της ελληνικής 
κοινωνίας. Και φέρνω πάντα ως παρά-
δειγµα την επένδυση στο Ελληνικό. Τη 
∆ευτέρα είναι τα επίσηµα εγκαίνια του 
έργου, το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ κα-
λά, προηγείται του χρονοδιαγράµµατος, 
έχουν πουληθεί όλα τα ακίνητα της πρώ-
της φάσης και δεν έχει καθόλου εκκρε-
µότητες».

Επαναλειτουργία
των Ναυπηγείων Ελευσίνας
και Σκαραµαγκά το 2023
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα που 
ανέφερε, είναι τα ναυπηγεία. Όπως εί-
πε, «ως προς τη Σύρο, το ναυπηγείο εκεί 
δουλεύει µια χαρά. Όσον αφορά στον 
Σκαραµαγκά, πιστεύω ότι η µεταβίβασή 
του στον Γιώργο Προκοπίου θα έχει γί-
νει µέχρι τέλος του χρόνου... Όσον αφο-
ρά στην Ελευσίνα, παραδώσαµε στις 
τράπεζες το σχέδιο για την αίτηση στο 

δικαστήριο. Αυτό δεν ήταν εύκολο, χρει-
άστηκε ένα µήνα δουλειά για να γίνει. 
Στόχος µας είναι να καταθέσουµε στο δι-
καστήριο µέχρι 31 Οκτωβρίου. Εφόσον 
το πετύχουµε -που θα το πετύχουµε- και 
καταθέσουµε στις 31 Οκτωβρίου, την άλ-
λη εβδοµάδα θα είναι στην Αθήνα και 
κλιµάκιο της DFC για να δει από κοντά 
τα ναυπηγεία για πέµπτη φορά. Πήρα-
µε την έγκριση από το Legal Committee 
της DFC για τα 102 εκατοµµύρια την πε-
ρασµένη εβδοµάδα, άρα προχωράει κα-
νονικά το σχέδιο.

Πιστεύω το αργότερο µέχρι το Μάρ-
τιο θα γίνει η µεταβίβαση των Ναυπη-
γείων Ελευσίνας στον Πάνο Ξενοκώστα 
και την ΟΝΕΧ. Άρα, από τον Μάρτιο και 
µετά θα µπορεί να ξεκινήσει η διαδικα-
σία επαναλειτουργίας των Ναυπηγείων 
Ελευσίνος και το 2023 θα είναι σε πλή-
ρη λειτουργία».

Σύντοµα θα αλλάξει ο εθνικός 
στόχο από τα 20 στα 30
giga σε σχέση µε τις ΑΠΕ
Υπό το παρόν κλίµα της πολύ µεγά-
λης παγκόσµιας αναταραχής, τόνισε ο 
υπουργός, δηµιουργούνται ευκαιρίες για 

την ελληνική οικονοµία. Το πρώτο πεδίο 
ενδιαφέροντος, όπως είπε ο υπουργός 
είναι η παραγωγή Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας.

«Ο εθνικός µας στόχος για την παρα-
γωγή ΑΠΕ προέβλεπε ότι µέχρι το 2030 
η Ελλάδα θα πρέπει να παράγει 20 giga 
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Με 
τις επενδύσεις που έχουµε ήδη εγκρίνει, 
κατασκευάσει και έχουµε πάρει όρους 
σύνδεσης, ο στόχος των 20 giga θα έχει 
επιτευχθεί µεταξύ Μαρτίου - Αυγούστου 
του 2024. Κάτι το οποίο σηµαίνει ότι σύ-
ντοµα θα αλλάξουµε τον εθνικό µας στό-
χο από τα 20 στα 30 giga.

Και ήδη έχουµε γιγαντιαία προ-
γράµµατα και στο Ταµείο Ανάκαµψης 
και στο ΕΣΠΑ για την παραγωγή ενέρ-
γειας για ιδιοκατανάλωση και στα σπί-
τια και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
και στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις και 
πιστεύω ότι µε το ρυθµό αυτό σε µερικά 
χρόνια η Ελλάδα θα είναι µία τελείως δι-
αφορετική χώρα» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Βιοµηχανία
Το δεύτερο πεδίο ενδιαφέροντος είναι 
η βιοµηχανία. Οι Ευρωπαίοι µέσα στην 
πανδηµία άρχισαν να βλέπουν ότι το να 
έχουν τελικά όλη την παραγωγή τους 
στην Ασία δεν είναι τόσο καλή ιδέα και 
στη συζήτηση που ξεκίνησε ώστε «να 
φέρουν εργοστάσια προς τα εδώ», όπως 
είπε, «η Ελλάδα πρέπει να προσπαθήσει 
να πάρει ένα µερίδιο [...] και οι ανανεώ-
σιµες πηγές ενέργειας είναι πλεονέκτη-
µα για να το πάρουµε. Γιατί η Ευρώπη 
δεν θέλει µόνο να φέρει βιοµηχανίες 
από την Ασία στην Ευρώπη, θέλει αυτές 

οι βιοµηχανίες να δουλεύουν µε «πρά-
σινη» ενέργεια και για λόγους κόστους 
στην παρούσα συγκυρία αλλά και για 
λόγους «πράσινης» πολιτικής που είναι 
ο κεντρικός στόχος της Ευρώπης»

Το 2023 θα είναι έτος παγκόσµιας 
ύφεσης, η χώρα χρειάζεται σταθερή κυ-
βέρνηση

∆υστυχώς, συνέχισε ο υπουργός, ο 
πόλεµος στην Ουκρανία πηγαίνει σε µία 
κλιµάκωση. Άρα, όπως εκτίµησε, είναι 
προφανές ότι το 2023 θα είναι έτος πα-
γκόσµιας ύφεσης. «Το πόσο µεγάλη θα 
είναι αυτή η ύφεση, σήµερα δεν το ξέ-
ρουµε. Η Ελλάδα θα έχει µία οριακή 
ανάπτυξη. Στον προϋπολογισµό έχουµε 
βάλει 2%, πιστεύω ότι είναι σχετικά εφι-
κτός στόχος. Φέτος, θα κλείσουµε πάνω 
από 5%. Πρέπει να είµαστε όµως προε-
τοιµασµένοι για µία µεγάλη ύφεση στη 
Βόρεια Ευρώπη.

Ο οικονοµικός άνεµος που έρχεται 
είναι πολύ αντίθετος µε την πορεία που 
θέλουµε να χαράξουµε, άρα, θα πρέπει 
να ρυθµίσουµε τα του οίκου µας για να 
υποδεχθεί αυτές τις νέες συνθήκες που 
έρχονται µε µεγάλη ταχύτητα.

Καταλαβαίνετε πόσο σηµαντικό εί-
ναι η χώρα να έχει πολιτική σταθερότη-
τα. ∆εν υπάρχει χειρότερο πράγµα σε 
µια οικονοµία που είναι σε συνθήκες 
πολέµου να προστεθεί πολιτική αβεβαι-
ότητα, διότι οι επενδυτές το πρώτο που 
δεν θέλουν είναι πολιτική αβεβαιότητα.

Αντιθέτως, η επανεκλογή µιας στα-
θερής κυβερνήσεως του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη θα δώσει πολύ µεγάλη ώθηση 
στην οικονοµία, τα επόµενα χρόνια» κα-
τέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Το «Tower» 
πατάει γκάζι

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και για τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά και Ελευσίανς
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Σ
ηµαντική αύξηση των 
κονδυλίων που προο-
ρίζονται για την αγορά 
σύγχρονων και «έξυ-

πνων» οπλικών συστηµάτων στην 
Εθνική Φρουρά (ΕΦ) καταγράφε-
ται την τελευταία τριετία.

Σύµφωνα µε τον κρατικό προ-
ϋπολογισµό του υπουργείου Άµυ-
νας για το έτος 2023, που κατατέ-
θηκε στη Βουλή για ψήφιση, στο 
κεφάλαιο «Αµυντική Θωράκιση» 
περιλαµβάνεται κονδύλι ύψους 
€170 εκατ., το οποίο προορίζεται 
για την αγορά στρατιωτικού υλι-
κού και εξοπλιστικών προγραµµά-
των. Το ποσό για την αµυντική θω-
ράκιση που εγκρίθηκε για το έτος 
2022, µαζί µε τους συµπληρωµα-
τικούς προϋπολογισµούς, ανήλ-
θε στα €180 εκατ., και για το έτος 
2021, στα €143 εκατ. Τα προηγού-
µενα χρόνια, µόλις που ξεπερνού-
σαν τα €100 εκατ. κάθε χρόνο τα 
κονδύλια που προορίζονταν για 
την αγορά οπλικών συστηµάτων.

Όπως αναφέρουν πηγές του 
υπουργείου Άµυνας, προχωρεί η 
υλοποίηση υφιστάµενων και νέ-

ων συµβάσεων, µε στόχο «την 
ποιοτική αναβάθµιση της ΕΦ µε 
σύγχρονα µέσα, εξοπλισµό και 
δυνατότητες, για να αποτελεί µια 
αξιόπιστη, αποτρεπτική και αµυ-
ντική δύναµη».

Τι περιλαµβάνεται
Στις νέες συµβάσεις περιλαµβάνο-
νται µη επανδρωµένα αεροσκάφη 
(UAV’s), καθώς και αντι-Drones 
σύστηµα για αναχαίτιση µη επαν-
δρωµένων αεροσκαφών, σύγ-
χρονο σύστηµα αεράµυνας, αντι-
αρµατικό πυραυλικό σύστηµα, 
καθώς και έξι ελαφρά επιθετικά 
ελικόπτερα H145Μ της εταιρείας 
Airbus Helicopters, µε δικαίωµα 
απόκτησης ακόµη έξι.

Με την παραλαβή των νέων 
γαλλικών ελικοπτέρων, θα πα-
ραδώθούν τα γερασµένα ρωσικά 
µαχητικά ελικόπτερα MI-35P στη 
Σερβία.

Όπως αποκάλυψε προ µηνών 
η εφηµερίδα «Πολίτης», η Σερβία 
αγόρασε από την Κυπριακή ∆η-
µοκρατία τα 11 Mi-35P, µε σκοπό 
να τα αναβαθµίσει. Οι υπογραφές 

για την αγορά των γαλλικών µα-
χητικών ελικοπτέρων έπεσαν τον 
περασµένο Ιούνιο στο υπουργείο 
Άµυνας, έναντι του ποσού των πε-
ρίπου €140 εκατ. Από το υπουρ-
γείο Άµυνας, επισηµαίνονται  τα 
εξής:
-Έχει συνταχθεί µακροπρόθεσµο 
και µεσοπρόθεσµο πλάνο εξοπλι-
σµών το οποίο εδράζεται στην κα-
θολική απαίτηση για συνετή και 
αποδοτική κατανοµή κονδυλίων.
-Η αξιοποίηση στον µέγιστο βαθ-
µό των δυνατοτήτων των υφιστά-
µενων οπλικών συστηµάτων σε 
συνδυασµό µε την προµήθεια τε-
χνολογικά προηγµένων µέσων, 

βελτιώνουν την αποτρεπτική ικα-
νότητα της ΕΦ.
-Ανάπτυξη διµερών και πολυµε-
ρών σχέσεων
-Αξιοποιείται στο έπακρο η τεχνο-
λογία µε στόχο την αναβάθµιση 
των δυνατοτήτων της ΕΦ µε την 
ταυτόχρονη εξοικονόµηση προ-
σωπικού.
-Η αναβάθµιση των επιχειρησι-
ακών δυνατοτήτων της ΕΦ εί-
ναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 
αναβάθµιση των υποδοµών. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση, δροµολο-
γείται η δηµιουργία κατάλληλης 
υποδοµής σε λιµάνια.

Σύµφωνα µε το υπουργείο 

Άµυνας της Κύπρου, κατά το έτος 
2023, θα συνεχιστεί η αναδιοργά-
νωση και ο εκσυγχρονισµός της 
ΕΦ, καθώς και η διοικητική µε-
ταρρύθµιση του υπουργείου Άµυ-
νας, µε την ανάπτυξη και συνεχή 
κατάρτιση του ανθρώπινου δυνα-
µικού.

Θα επιδιωχθεί, επίσης, η ανα-
βάθµιση της αµυντικής διπλωµα-
τίας µε την ανάπτυξη διµερών και 
πολυµερών σχέσεων και συνεργα-
σιών, σε περιφερειακό και ευρω-
παϊκό επίπεδο, καθώς και η ενερ-
γότερη εµπλοκή σε θέµατα κοινής 
ασφάλειας και άµυνας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

H Κύπρος εξοπλίζεται 
Σύγχρονα και «έξυπνα» οπλικά συστήµατα 
σχεδιάζει να αγοράσει η Λευκωσία µετά

την πλήρη άρση του εµπάργκο 

Στην ιστορική απόφαση για την πλήρη άρση του εµπάρ-
γκο της πώλησης όπλων που είχε επιβληθεί εναντίον της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας το 1987 προχώρησε η κυβέρνη-
ση των Ηνωµένων Πολιτειών.

To πρώτο µεγάλο βήµα προς αυτή τη κατεύθυνση εί-
χε γίνει τον Σεπτέµβριο του 2020, όταν ο τότε Αµερικανός 
υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Ποµπέο, είχε τηλεφωνήσει 
στον Νίκο Χριστοδουλίδη για να του ανακοινώσει τη µε-
ρική άρση του εµπάργκο.

Το συγκεκριµένο γεγονός είχε ανοίξει τον δρόµο για 
την πώληση αµερικανικών µη φονικών όπλων στην Κύ-
προ, προβλέποντας ότι η µερική άρση του εµπάργκο θα 
πρέπει να ανανεώνεται µε σχετική εντολή σε ετήσια βάση.

Με τη νέα απόφαση η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώ-

ρησε στην οµαλοποίηση των αµυντικών της σχέσεων µε 
τη Κυπριακή ∆ηµοκρατία, καθώς πλέον δεν θα υπάρχουν 
περιορισµοί στην πώληση όπλων.

Παρόλα αυτά η άρση του εµπάργκο θα συνεχίσει να 
ανανεώνεται σε ετήσια βάση, καθώς ο νόµος «East Med 
Act» του 2019 και ο Νόµος για τον Αµυντικό Προϋπολο-
γισµό (NDAA) για το έτος 2020 προβλέπουν ότι ο Αµε-
ρικανός πρόεδρος πρέπει να πιστοποιεί στις αρµόδιες 
επιτροπές του Κογκρέσου πως η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
συνεχίζει να συνεργάζεται µε τη κυβέρνηση των ΗΠΑ σε 
µια σειρά από κρίσιµους τοµείς.

Οι προϋποθέσεις
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το Στέιτ Ντιπάρτµεντ πρέ-

πει να ελέγχει κάθε χρόνο ότι η κυπριακή κυβέρνηση:

– Συνεργάζεται για την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων πάνω 
στους κανονισµούς για την καταπολέµηση της νοµιµοποί-
ησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρη-
µατοοικονοµική ρυθµιστική εποπτεία.
– Συνεχίζει να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την απα-
γόρευση πρόσβασης στα λιµάνια ρωσικών πολεµικών 
πλοίων για ανεφοδιασµό και εξυπηρέτηση.

Σε κάθε περίπτωση, όµως, η σηµερινή απόφαση για 
την πλήρη άρση του εµπάργκο εκτιµάται ότι πρόκειται για 
ένα επιπλέον βήµα που αντανακλά τη συνεχώς αυξανό-
µενη σηµασία που αποδίδει η αµερικανική εξωτερική πο-
λιτική στις σχέσεις µε την Κύπρο αλλά και τη στενότερη 
αµυντική συνεργασία που έχει οικοδοµηθεί τα τελευταία 
χρόνια στη βάση του νοµοσχεδίου «East Med Act».

Η ιστορική απόφαση των ΗΠΑ
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Π
ερνούν οι εβδοµάδες 
και οι µήνες, οι εκλο-
γές πλησιάζουν. Παρά 
το γεγονός ότι θα ζήσου-

µε το παράδοξο –για την Ελλάδα- 
της εξάντλησης της τετραετίας, µό-
λις καβατζάρουµε τα Χριστούγεννα 
θα βρεθούµε πια σε κανονική προ-
εκλογική περίοδο. Τέλη Απριλίου 
ή αρχές Μαΐου θα πάµε στην κάλπη 
για να ψηφίσουµε. Είµαστε λοιπόν 
στην τελική ευθεία κι ας µεσολαβεί 
ένας σκληρός χειµώνας, στον οποί-
ον όλες οι πολιτικές δυνάµεις πλην 
της κυβέρνησης, έχουν εναποθέσει 
τις ελπίδες τους για ανατροπή των 
σηµερινών δηµοσκοπικών δεδοµέ-
νων. 

Για διπλές κάλπες 
Το δεύτερο παράδοξο –µετά την 
εξάντληση της συνταγµατικής προ-
θεσµίας- είναι ότι πάµε σίγουρα για 
προαναγγελθείσες διπλές κάλπες. 
Η πρώτη θα στηθεί τέλη Απριλί-
ου και η δεύτερη σαράντα µε πενή-
ντα µέρες αργότερα, δηλαδή µέσα 
Ιουνίου. Αυτό δεν το υπαγορεύει το 
Σύνταγµα, αλλά τα εκλογικά συ-
στήµατα και µια απλή ανάγνωση 
των απόψεων που έχουν διατυπώ-
σει όλα τα κόµµατα. Για τους λιγό-
τερο ενηµερωµένους αναγνώστες, 
εξηγώ. Οι πρώτες εκλογές θα γί-
νουν µε απλή αναλογική, άρα δεν 
υπάρχει περίπτωση αυτοδυναµίας 
κάποιου κόµµατος. Μόνο µε κυβερ-
νητική συµµαχία κοµµάτων µπορεί 
να προκύψει κυβέρνηση. 

Κοµβικής σηµασίας
οι πρώτες εκλογές 
Κι επειδή –όπως θα δούµε παρα-
κάτω- αυτό δεν φαίνεται στον ορί-
ζοντα, θα έρθει η δεύτερη κάλπη, 
αφού µεσολαβήσει ένα δεκαήµε-
ρο άκαρπων διερευνητικών επα-
φών και µια δεύτερη προεκλογική 
περίοδος ενός µήνα. Άρα φτάνουµε 
Ιούνιο, µέσα στον οποίον θα ψηφί-
σουµε µε σύστηµα ενισχυµένης που 
δίνει κλιµακωτό µπόνους στο πρώτο 
κόµµα, άρα κάνει πιθανή την επίτευ-
ξη αυτοδυναµίας. Τα κόµµατα που 
έχουν χιλιοµελετήσει τα συστήµα-
τα και τα σενάρια, ξεκινούν την µά-
χη θεωρώντας τις πρώτες εκλογές 
κοµβικές για τις εξελίξεις και όχι µια 
παρένθεση άνευ σηµασίας. Έχουν 
δίκιο, το αποτέλεσµα της πρώτης 
κάλπης θα είναι καθοριστικό για το 
κλίµα της δεύτερης µάχης. 

Το παράλογο και το λογικό
Όµως ζούµε στην Ελλάδα. Που 

θα πει ότι το παράλογο συναντά-
ται συχνότερα από το λογικό. Η 
απλή αναλογική, µε την οποία γί-
νονται οι πρώτες εκλογές, είναι το 
κατ’ εξοχήν σύστηµα των κυβερ-
νητικών συνεργασιών. Αποκλείο-
ντας την µονοκρατορία ενός κόµ-
µατος εκτός κι αν πάρει το 51% των 
ψήφων, στην πραγµατικότητα επι-
βάλλει τις συνεργασίες των κοµµά-
των. Το κόµµατα µας όµως, έχουν 
ήδη δηλώσει ότι δεν σκοπεύουν να 
συνεργαστούν µε κανέναν. Το λένε 
µε διάφορους τρόπους, αλλά το τε-
λικό αποτέλεσµα είναι το ίδιο. Συ-
νεργασία γιοκ.

Επίσης, η απλή αναλογική είναι 
το κατ’ εξοχήν σύστηµα υπέρ των µι-
κρών κοµµάτων. Τους προσδίδει 
µεγάλη κοινοβουλευτική και δια-
πραγµατευτική δύναµη, εις βάρος 
των µεγαλύτερων πολιτικών σχη-
µατισµών. Παρά ταύτα, τα ελληνι-
κά µικρά κόµµατα έχουν ήδη διατυ-
πώσει τόσο αποτρεπτικές θέσεις για 
τις πιθανές συνεργασίες, που νοµο-
τελειακά θα οδηγήσουν σε αδυνα-
µία σχηµατισµού κυβέρνησης µετά 
την πρώτη αναµέτρηση. Άρα οδη-
γούν από µόνα τους τις εξελίξεις σε 
δεύτερη κάλπη,η οποία θα τα πετσο-
κόψει κοινοβουλευτικά και θα µη-

δενίσει την διαπραγµατευτική τους 
δύναµη. Παράλογο, πλην αληθινό.  

Στόχος της Ν∆
η αυτοδυναµία  
Η χαρτογράφηση των πολιτικών 
φορέων και των θέσεων τους απο-
δεικνύει του λόγου το αληθές. Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο µό-
νος που από την αρχή είχε καταδι-
κάσει την απλή αναλογική ως κα-
ταστροφική και είχε ξεκαθαρίσει 
ότι στόχος της Ν∆ είναι η αυτοδυ-
ναµία. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι 
θα επιστρέψει άµεσα την διερευνη-
τική εντολή που θα πάρει από την 

Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, για να 
επιταχύνει την δεύτερη κάλπη. Το 
δίληµµα του (αν και µε ποιον θα 
προσπαθήσει να συνεργαστεί) εν-
δέχεται να εµφανιστεί εφόσον και 
µετά τις επαναληπτικές εκλογές δεν 
καταφέρει να πιάσει τους 151 βου-
λευτές. Σ’ αυτή την περίπτωση, µό-
νο µε το ΠΑΣΟΚ θα µπορούσε να 
σκεφτεί συνεργασία, πιθανότητα 
που σήµερα µοιάζει µηδενισµένη 
λόγω των υποκλοπών. Τον κ. Βελό-
πουλο τον έχει αποκλείσει ρητά και 
κατηγορηµατικά. 

Τσίπρας ο... εµπνευστής 
Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο εµπνευ-
στής και ο µέγας θιασώτης της 
απλής αναλογικής. Έχει δηλώσει 
όµως κατ’ επανάληψη ότι βλέπει συ-
νεργασίες µόνο την αριστερή πλευ-
ρά του πολιτικού φάσµατος, παρά 
το γεγονός ότι ο ίδιος είχε τέσσερα 
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∆ΙΑ... ΧΕΙΡΟΣ/
Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Oκτωβρίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα κόµµατα ξεκινούν την µάχη θεωρώντας τις πρώτες εκλογές
κοµβικές για τις εξελίξεις και όχι µια παρένθεση άνευ σηµασίας.

Έχουν δίκιο, το αποτέλεσµα της πρώτης κάλπης
θα είναι καθοριστικό για το κλίµα της δεύτερης µάχης. 

Πάµε για εκλογές µ’ ένα σύστηµα που πρώτα το ψηφίσαµε µετά βαΐων και 
κλάδων και µετά κάνουµε τα πάντα για να ακυρώσουµε την ουσία του. 

Για να βρεθούµε µετά σε µια αυτοδυναµία την οποία όλοι θα κατακεραυ-
νώνουµε ως σύστηµα του ενός. Η αιώνια Ελλάδα που όλοι αγαπήσαµε... 

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

Η αντιστροφή  
των δημοσκοπικών
ποσοστών
και η ερμηνεία τους 



χρόνια απροβλημάτιστης συγκυ-
βέρνησης με τον ακροδεξιό Πάνο 
Καμμένο. Τώρα καταγγέλλει κάθε 
πιθανή σύμπραξη άλλων με ακραία 
δεξιά κόμματα. Πάνω στην λογική 
της εξ’ αριστερών συμμαχίας, είχε 
κατ’ αρχήν κυκλοφορήσει από στε-
λέχη της Κουμουνδούρου το σενά-
ριο μιας κυβέρνησης ανάμεσα σε 
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Βαρουφάκη 
και ΚΚΕ. Το σενάριο όχι μόνο δεν 
περπάτησε, αλλά δημιούργησε τόσο 
πολλές αντιδράσεις (λόγω των ανα-
μνήσεων του 2015) που αποσύρθη-
κε άρον-άρον. 

Ο σταθερός αποδέκτης του πο-
λιτικού καμακιού του ΣΥΡΙΖΑ για 
μετεκλογική συνεργασία, είναι το 
ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Ο κ. 
Ανδρουλάκης όμως δεν χάνει ευ-
καιρία να πει ότι δεν πρόκειται να 
συνεργαστεί με τον Αλέξη. Κοντο-
λογίς, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπρο-

στά  στην ακόλουθη παράδοξη 
κατάσταση. Θέλει να συνεργαστεί 
με τον κ. Βαρουφάκη αλλά δεν 
το λέει και κυνηγά το ΠΑΣΟΚ το 
οποίο όμως αρνείται κάθε σχέση 
μαζί του. Το τελειωτικό δε χτύπη-
μα στην (δική του) απλή αναλογι-
κή, την έδωσε εσχάτως ο κ. Τσί-
πρας στην ΔΕΘ. Ξεκαθάρισε ότι 
θα προσπαθήσει να δημιουργή-
σει κυβέρνηση συνεργασίας, μό-
νο αν είναι πρώτος στις εκλογές. 
Αυτό βέβαια αλλοιώνει την βαθύ-
τερη ουσία του ίδιου του συστήμα-
τος που η λογική του δεν θέτει τέ-
τοιες προϋποθέσεις, αλλά κυρίως 
ξεκαθαρίζει ότι την επομένη των 
πρώτων εκλογών δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση σχηματισμού κυβέρνη-
σης. Γιατί; Μα διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
είναι μακράν δεύτερος, σύμφωνα 
με όλα τα (ως σήμερα) δημοσκοπι-
κά δεδομένα.

Και ο Ανδρουλάκης;
Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάλι, είναι 
υπέρ της απλής αναλογικής, αλλά 
δεν σκοπεύει να γίνει το «δεκανίκι» 
κανενός. Αλλόκοτη θέση, διότι όταν 
η χώρα έχει ένα εκλογικό σύστημα 
που επιβάλλει συνεργασίες, αυτές 
δεν μπορεί να κατονομάζονται από 
τις πολιτικές δυνάμεις ως «δεκανί-
κια». Πέραν τούτου, είναι παράλο-
γο και αντίθετο σε κάθε έννοια λα-
ϊκής κυριαρχίας, να υποστηρίζει 
κάποιος αρχηγός ότι αγνοεί την λα-
ϊκή εντολή που θέλει τον κ. Μητσο-
τάκη ή τον κ. Τσίπρα πρωθυπουρ-
γούς και στην θέση τους επιβάλλει 
για πρωθυπουργό  κάποιον άλλον 
δίχως λαϊκή νομιμοποίηση. Τέλος 
πάντων, το (τρίτο με τα σημερινά δε-
δομένα) ΠΑΣΟΚ είναι η πιο πολύ-
φερνη νύφη των μετεκλογικών συ-
νεργασιών, αλλά και η πιο τρελιάρα 
απ’ όλους. Είτε αρνείται πεισματικά 

να πει τι θα κάνει την επομένη της 
κάλπης, είτε λέει κάτι παλαβά που 
αποκλείουν τους αρχηγούς των δυο 
μεγάλων κομμάτων. 

Βαρουφάκης
και Βελόπουλος
Πηγαίνοντας πιο κάτω στην κλίμα-
κα, τα πράγματα μπερδεύονται εξί-
σου. Ο κ. Βαρουφάκης λέει ότι θα 
δεχόταν μια συνεργασία με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ (όχι με την ΝΔ) αλλά υπό την 
απαρέγκλιτη προϋπόθεση ότι θα 
έχουν γίνει προγραμματικές συζη-
τήσεις ανάμεσα στα δυο κόμματα, 
πριν τις εκλογές όχι μετά. Κάτι τέ-
τοιο δεν θέλει ούτε να διανοηθεί ο 
κ. Τσίπρας. Μετεκλογικά παζάρια 
για διαμοιρασμό υπουργείων και 
κρατικών θέσεων δεν δέχεται ο κ. 
Βαρουφάκης. Οπότε, αδιέξοδο. Ο 
κ. Βελόπουλος πάλι, λέει ότι δεν 
θα συνεργαστεί με κανέναν. Το εν-
διαφέρον είναι ότι ούτε και κανένα 
από τα μεγάλα κόμματα τον θέλει 
για συνεταίρο, ειδικά ο κ. Μητσο-
τάκης. Πέραν των διαφόρων ψεκα-
σμένων θέσεων που διατυπώνει, ο 
κραυγαλέος φιλοπουτινισμός του 
θα δημιουργούσε αυτομάτως πρό-
βλημα του κυβερνητικού σχήματος 
στην Ευρώπη.

ΚΚΕ: Με κανέναν και ποτέ!
Τέλος μένει το ΚΚΕ, που έχει πά-
για θέση ότι δεν θα συνεργαστεί 
ποτέ και με κανέναν. Θεωρεί όλα 
τα υπόλοιπα κόμματα κομμάτια του 
συστήματος που θέλει να γκρεμίσει 
και δεν δείχνει την παραμικρή διά-
θεση να βοηθήσει οποιοδήποτε απ’ 
αυτά. Εξάλλου, το ΚΚΕ δεν δέχε-
ται καν την ανάγκη για κυβερνησι-
μότητα στον τόπο, αν μπορούσε να 
αφήσει την χώρα δίχως κυβέρνη-
ση επί χρόνια θα το έκανε ευχαρί-
στως διότι αυτό θα όξυνε τις ταξικές 
αντιθέσεις και διευκόλυνε την δική 
του επικράτηση. Στον Περισσό μά-
λιστα, απορρίπτουν άνευ συζήτη-
σης και κάθε σενάριο που λέει ότι 
το ΚΚΕ μπορεί να μην δώσει ψήφο 
εμπιστοσύνης αλλά ψήφο ανοχής 
σε μια συμμαχική κυβέρνηση. Ού-
τε από δω υπάρχει φως, το λοιπόν. 

Με δυο λόγια, πάμε για εκλογές 
μ’ ένα σύστημα που πρώτα το ψη-
φίσαμε μετά βαΐων και κλάδων και 
μετά κάνουμε τα πάντα για να ακυ-
ρώσουμε την ουσία του. Για να βρε-
θούμε μετά (από δύο ή τρεις ανα-
μετρήσεις) σε μια αυτοδυναμία την 
οποία όλοι θα κατακεραυνώνουμε 
ως σύστημα του ενός. Η αιώνια Ελ-
λάδα που όλοι αγαπήσαμε. 
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Η απλή αναλογική είναι το κατ’ εξοχήν σύστημα υπέρ των μικρών κομμάτων. Τους προσδίδει μεγάλη κοινοβουλευτική και 
διαπραγματευτική δύναμη, εις βάρος των μεγαλύτερων πολιτικών σχηματισμών. Παρά ταύτα, τα ελληνικά μικρά κόμματα 
έχουν ήδη διατυπώσει τόσο αποτρεπτικές θέσεις για τις πιθανές συνεργασίες, που νομοτελειακά θα οδηγήσουν σε αδυναμία 
σχηματισμού κυβέρνησης μετά την πρώτη αναμέτρηση. Άρα οδηγούν από μόνα τους τις εξελίξεις σε δεύτερη κάλπη, η οποία 
θα τα πετσοκόψει κοινοβουλευτικά και θα μηδενίσει την διαπραγματευτική τους δύναμη. Παράλογο, πλην αληθινό.  

Ο Νίκος Ανδρουλάκης 
είναι υπέρ της απλής 

αναλογικής, αλλά δεν 
σκοπεύει να γίνει το 
«δεκανίκι» κανενός. 

Αλλόκοτη θέση, διότι 
όταν η χώρα έχει ένα 

εκλογικό σύστημα που 
επιβάλλει συνεργασίες, 

αυτές δεν μπορεί να 
κατονομάζονται από 

τις πολιτικές δυνάμεις 
ως «δεκανίκια». 

Πέραν τούτου, είναι 
παράλογο και αντίθετο 

σε κάθε έννοια 
λαϊκής κυριαρχίας, να 

υποστηρίζει κάποιος 
αρχηγός ότι αγνοεί 

την λαϊκή εντολή που 
θέλει τον κ. Μητσοτάκη 

ή τον κ. Τσίπρα 
πρωθυπουργούς 

και στην θέση 
τους επιβάλλει 

για πρωθυπουργό  
κάποιον άλλον δίχως 
λαϊκή νομιμοποίηση.
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Τ
ην εγκληµατική δράση 
του Ηλία Μίχου ξεδι-
πλώνει η 12χρονη από 
τον Κολωνό σε δύο δε-

κασέλιδες καταθέσεις της στους 
αξιωµατικούς της Υποδιεύθυνσης 
Προστασίας Ανηλίκων.

Η µικρή, µιλώντας δύο φορές 
στους αστυνοµικούς, περιέγραψε 
τη φρίκη που έζησε για περίπου 
150 ηµέρες. Η 12χρονη κλήθηκε 
να καταθέσει και τρίτη φορά, για 
να τη ρωτήσουν για τα ραντεβού 
σε οίκους ανοχής. Ωστόσο το κορι-
τσάκι υπέστη σοκ και δεν µπόρεσε 
να µιλήσει άλλο.

Στις 17 Σεπτεµβρίου, η 12χρο-
νη κατέθεσε ότι πολλές φορές ο 
53χρονος ερχόταν µαζί της στα 
ραντεβού. «Μου έλεγε ακόµη 
και αριθµούς από πινακίδες για 
να µπαίνω στα αυτοκίνητα», είπε 
στους αστυνοµικούς. «Έπαιρνα τα 
χρήµατα που µου έδιναν και του τα 
παρέδιδα. Εκείνος τα άφηνε στο 
κατάστηµα. Υπάρχει και ένα δεύ-
τερο άτοµο που ερχόταν µαζί µου 
στα ραντεβού», πρόσθεσε.

«Θέλω απλά να µπει στη φυ-
λακή. Με τον δεύτερο άνδρα έχω 
πάει σε ραντεβού τέσσερις φορές. 

Αναγνωρίζω τα συγκεκριµένα άτο-
µα στις φωτογραφίες που µου δεί-
χνετε» κατέθεσε η 12χρονη.

Κατέληξε µε λυγµούς
Στις δύο καταθέσεις της, η 12χρο-
νη µίλησε για όλους και για όλα. 
Στην αρχή, είπε ότι ο Ηλίας Μί-
χος είναι καλός άνθρωπος. Ωστό-
σο κατέληξε να ξεσπά σε λυγµούς 
και µε µάτια παραµορφωµένα από 
το κλάµα, να λέει ότι θέλει να πάει 
στην φυλακή.

Ο 53χρονος την πλησίασε, 
κέρδισε την εµπιστοσύνη της και 
την αποπλάνησε. Χρονικά, αυ-
τό το φρικτό σκηνικό τοποθετείται 
στις αρχές Μάϊου. Έκτοτε, ο Μίχος 
ασελγούσε πάνω της και στη συνέ-
χεια, όπως το ίδιο το κορίτσι είπε, 
την πήγαινε στα ραντεβού.

Η µαθήτρια αναγνώρισε πάνω 
από 10 άτοµα ως πελάτες της. Ανά-
µεσά τους και ο 42χρονος Βασίλης 

ΦΡΙΚΗ!
∆εν το χωράει ο νους
αυτά που συνέβαιναν

στον Κολωνό 
Συγκλονιστικά τα όσα είπε η µικρούλα στους αστυνοµικούς 
για τους βιαστές της και τα νοσηρά «ραντεβού»
που την πήγαινε ο Μίχος και ένας άλλος άνδρας 

Η µαθήτρια 
αναγνώρισε πάνω 
από 10 άτοµα ως 
πελάτες της. Ανάµεσά 
τους και ο 42χρονος 
Βασίλης Σοφιανίδης, 
πατέρας τριών 
ανηλίκων παιδιών. 
Μαζί του, είπε, είχε 
πάει σε ραντεβού 
τέσσερις φορές
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Η φτώχεια, η ανέχεια, η έλλειψη χρηµάτων και δουλειάς, έκανε την 37χρονη να 
επισκέπτεται συχνά το µίνι µάρκετ του Μίχου για να αγοράζει τα βασικά είδη µε βερεσέ. 
Τότε, ήταν που έγινε και η πρόταση από τον 53χρονο, για να καλύψει το χρέος να δουλεύει 
στην επιχείρηση του καθαρίζοντας και βοηθώντας στις βασικές δουλειές. Σε κάποιες 
επισκέψεις, έπαιρνε µαζί της και το 11,5 ετών κοριτσάκι της για να τελειώνει πιο γρήγορα
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Σοφιανίδης, πατέρας τριών ανηλί-
κων παιδιών. Μαζί του, είπε, είχε 
πάει σε ραντεβού τέσσερις φορές.

Πώς η µητέρα
της 12χρονης ήρθε
σε επαφή µε τον Μίχο
Όλα ξεκίνησαν στα τέλη του περα-
σµένου Απριλίου. Η 37χρονη, εί-
χε αποκτήσει πέντε παιδιά µε τον 
σύζυγο της που µπαινόβγαινε στις 
φυλακές από τα ναρκωτικά µε µι-
κρότερη τη 12χρονη µαθήτρια. Τα 
άλλα τρία τα απέκτησε µε έναν Πα-
κιστανό, που εκµεταλλεύτηκε τη 
φυλάκιση του άνδρα της και τρύ-
πωσε στο σπίτι του στον Κολωνό.

Η φτώχεια, η ανέχεια, η έλλει-
ψη χρηµάτων και δουλειάς, έκανε 
την 37χρονη να επισκέπτεται συ-
χνά το µίνι µάρκετ του Μίχου για 
να αγοράζει τα βασικά είδη µε βε-
ρεσέ. Τότε, ήταν που έγινε και η 
πρόταση από τον 53χρονο, για να 
καλύψει το χρέος να δουλεύει στην 
επιχείρηση του καθαρίζοντας και 
βοηθώντας στις βασικές δουλειές. 
Σε κάποιες επισκέψεις, έπαιρνε µα-
ζί της και το 11,5 ετών κοριτσάκι της 
για να τελειώνει πιο γρήγορα και 
να µαθαίνει τη δουλειά, ενώ το τε-
λευταίο διάστηµα έστελνε µόνο της 
το παιδί στο «στόµα του λύκου».

Γνώστης και συνεργός, γίνεται 
σιγά- σιγά και η 37χρονη µητέρα 
της. Όπως είπε η µικρή, τα λεφτά 
που έφερνε από τα νοσηρά «ροζ» 
ραντεβού, τα έπαιρνε η µητέρα της 
ενώ µε το πέρασµα του χρόνου εί-
χε µάθει να παίρνει τα λεφτά πριν 
πάει στα ραντεβού και να τα πηγαί-
νει στο σπίτι. Πράξεις που προκα-
λούν την κοινή λογική και εξοργί-
ζουν τον κάθε πολίτη.

Ο Βασίλης Σοφιανίδης παρα-
δέχθηκε στην απολογία του ότι είχε 

σεξουαλική επαφή µε την κοπέλα, 
υποστηρίζοντας πως τη γνώρισε 
µέσα από τον Blind Chat, το σαιτ 
γνωριµιών πληρωµένου έρωτα 
και λέγοντας πως είχε την εντύ-
πωση πως ήταν 17 και όχι 12 ετών 
αγνοώντας το γεγονός πως και αυ-
τός έχει κόρη στην ίδια ηλικία µε 
το δύστυχο παιδί. Όπως είπε µε τον 
Ηλία Μίχο δεν είχαν συναντηθεί 
ποτέ, ούτε καν γνώριζε ποιος είναι.

Ο Μίχος ρίχνει
την ευθύνη στη µητέρα
Από την άλλη ο 53χρονος, διαψεύ-
δει τα όσα λέει το κοριτσάκι για τα 
ερωτικά ραντεβού λέγοντας πως το 
κόλπο της διαστροφής, το έστησε η 
µητέρα της και όχι ο ίδιος. Όπως 
είπε, από τον Σεπτέµβριο που έγι-
νε η καταγγελία στην Ασφάλεια, 
η µητέρα της 12χρονης τον εξεβί-
αζε απαιτώντας καθηµερινά ποσά 
της τάξεως των 100 και 150 ευρώ. 
Τα λεφτά, τα έβαζε σε έναν φάκε-
λο και τα άφηνε στο φούρνο ή στο 
µίνι µάρκετ από όπου περνούσε και 
τα εισέπραττε η 37χρονη. ∆ήλωσε 
δε, ότι τα µηνύµατα της µητέρας 
υπάρχουν στα κινητά και υπάρχει 
η δυνατότητα στα Εγκληµατολογι-
κά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ να το δι-
απιστώσουν.

Με τη σύλληψη της 37χρονης οι 
έρευνες αποκτούν άλλο χαρακτή-
ρα και διάσταση. Υπάρχει ένα ακό-
µη πρόσωπο – κλειδί, κοντά στον 
53χρονο που φέρεται να έχει µπει 
στο µικροσκόπιο των αρχών κα-
θώς έβαζε εµβάσµατα από τον λο-
γαριασµό του Μίχου σε αυτόν της 
µητέρας. Ο ρόλος, αυτού του ατό-
µου ακόµη δεν έχει διευκρινιστεί 
πλήρως, εντούτοις εκτιµάται ότι εί-
ναι ορατό το ενδεχόµενο να εκδο-
θεί νέο ένταλµα σύλληψης.

Με τη σύλληψη της 37χρονης οι έρευνες αποκτούν 
άλλο χαρακτήρα και διάσταση. Υπάρχει ένα 
ακόµη πρόσωπο – κλειδί, κοντά στον 53χρονο που 
φέρεται να έχει µπει στο µικροσκόπιο των αρχών 
καθώς έβαζε εµβάσµατα από τον λογαριασµό του 
Μίχου σε αυτόν της µητέρας. Ο ρόλος, αυτού του 
ατόµου ακόµη δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, 
εντούτοις εκτιµάται ότι είναι ορατό το ενδεχόµενο 
να εκδοθεί νέο ένταλµα σύλληψης

▲ ▲
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Σ
υγκλονισμένη παρα-
κολουθεί η κοινή γνώ-
μη τις εξελίξεις γύρω 
από την υπόθεση του 

βιασμού της 12χρονης καθώς ώρα 
με την ώρα έρχονται και νέες απο-
καλύψεις που δεν τις χωρά ο αν-
θρώπινος νους. Μια παιδική ψυχή 
που  βιάστηκε από τουλάχιστον 10 
άντρες ενώ περισσότεροι από 200  
έδειξαν ενδιαφέρον να την «συνα-
ντήσουν». Ένα παιδί που ακόμα 
και η ίδια του η μάνα κατηγορείται 
πως την εξέδιδε.

Στην υποδιεύθυνση ανηλίκων 
θεωρούν την υπόθεση αυτή «θέ-
μα τιμής» και νυχθημερόν εργά-
ζονται προκειμένου να ταυτοποι-
ήσουν και κατόπιν να συλλάβουν 
όλους αυτούς που ασέλγησαν στην 
12χρονη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πη-
γές έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχι-
στον δέκα άτομα ενώ θεωρείται 
θέμα χρόνου να εκδοθούν εντάλ-
ματα σύλληψης εναντίον τους.

Σύμφωνα πληροφορίες πρό-
σωπο «κλειδί» από το στενό περι-
βάλλον του 53χρονου Ηλία Μίχου 
αναμένεται να κληθεί άμεσα ώστε 
να δώσει εξηγήσεις για την υπόθε-
ση, ενώ δεν αποκλείεται να εκδο-
θεί και ένταλμα σύλληψης εις βά-
ρος της αν η εισαγγελία κρίνει πως 
η εμπλοκή της στοιχειοθετεί πρά-
ξη κακουργηματικού χαρακτήρα.

Και καθώς η μητέρα της 12χρο-
νης έπαιρνε προθεσμία, προκειμέ-
νου να απολογηθεί τη Δευτέρα το 
μεσημέρι, τα μηνύματα που απο-
κάλυπτε η εκπομπή Tlive, στον 
Alpha, ανάμεσα στην 37χρονη 
και στη σύζυγο του Ηλία Μίχου, 
με ημερομηνίες από τις 3 έως τις 8 
Σεπτεμβρίου, προκαλούν ερωτη-
ματικά (σ.σ. σύμφωνα με την εκ-
πομπή, οι εν λόγω επικοινωνίες 
δεν υπάρχουν ακόμη στη δικογρα-
φία, ωστόσο αναμένεται, μετά την 
απολογία της μητέρας την ερχόμε-
νη Δευτέρα, να συμπεριληφθούν).

Επίσης, υπάρχουν στοιχεία 
από τις καταθέσεις της 12χρονης, 
που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
η μητέρα, η οποία κατηγορείται 
για διακεκριμένη μαστροπεία, εί-
χε ξεκινήσει να εκδίδει την 12χρο-
νη, πριν το κάνει στη συνέχεια ο 
53χρονος. Είναι χαρακτηριστικό 
πως υπάρχουν μαρτυρίες από τη 
γειτονιά που αναφέρουν ότι η μη-
τέρα, πριν από περίπου ένα χρό-
νο, συναντούσε άγνωστους άν-
δρες στην περιοχή, έχοντας μαζί 
της το παιδί. Στη συνέχεια το κο-

ριτσάκι έφευγε μαζί τους για λίγη 
ώρα και μετά επέστρεφε.

Αναλυτικά
οι επικοινωνίες
των δύο γυναικών
Μητέρα 12χρονης: Σας παρα-
καλώ πολύ πρέπει να επικοινωνή-
σουμε. Έχω χάσει τη γη κάτω από 
τα πόδια.

Ακολουθεί μία αναπάντητη 
κλήση.

Τότε η μητέρα της 12χρονης 
στέλνει στη σύζυγο του 53χρονου 
τα χυδαία μηνύματα που έστελνε ο 
άνδρας της στο ανήλικο κοριτσάκι. 
Στις 13:29 πραγματοποιείται μια 

φωνητική κλήση διάρκειας 9 λε-
πτών, ενώ η μητέρα του κοριτσιού 
συνεχίζει να στέλνει στη σύζυγο 
του κατηγορούμενου τα άσεμνα 
μηνύματά του προς τη 12χρονη.

Στις 13:59 της ίδια ημέρας η 
μητέρα της 12χρονης ενημερώνει 
τη σύζυγο του 53χρονου ότι θα τον 
καταγγείλει για σεξουαλική παρε-
νόχληση.

«Εγώ με όλα αυτά τα στοιχεία 
που έχω στα χέρια μου, πάω στο 
τμήμα για καταγγελία για σεξου-
αλική παρενόχληση ανηλίκου» 
γράφει.

Ακολουθούν δύο κλήσεις. Στις 
15:07 η μητέρα της 12χρονης στέλ-

νει ένα ακόμη μήνυμα στη σύζυγο 
του 53χρονου, λέγοντας της πως 
η ίδια δεν θέλει να φτάσουν στα 
άκρα, αλλά την πιέζει η θεία του 
παιδιού, που ανακάλυψε τα μηνύ-
ματα της φρίκης.

«Κι εγώ δεν θέλω να φτάσου-
με στο άλλο άκρο να καταστρα-
φούν δύο οικογένειες, όπως το 
είπες, αλλά με πιέζει η θεία του 
παιδιού ότι αν δεν το κάνω από 
εδώ εγώ, θα το κάνει αυτή από το 
νησί και δεν μπορώ να την ηρεμή-
σω. Πήγαν τα παιδιά λίγες μέρες 
να περάσουν καλά και κοίτα τι έχει 
γίνει. Δεν ξέρω ποιον να συγκρα-
τήσω, γιατί δεν είμαι καλά κι εγώ 

με όλα αυτά. Κι εγώ να μην κάνω 
κάτι, είναι αποφασισμένη εκείνη 
κι αν δεν κάνω κάτι εγώ να το ανα-
φέρω στην αστυνομία θα πάει μό-
νη της και θα έρθουν από εδώ να 
με καλέσουν, καταλαβαίνεις τι γί-
νεται… Είναι ένα ανήλικο παιδί. 
Πώς θα το αφήσω έτσι όλο αυτό να 
μην καταστραφεί το τέρας; Θα τον 
λυπηθώ;» Αυτά μου λένε. «Γιατί το 
αφήνεις έτσι;» μου λένε. Με παίρ-
νουν από το νησί τηλέφωνο συνέ-
χεια. Τι να πωωωωωω;» γράφει 
το sms.

Ακολουθεί μια ακόμη αναπά-
ντητη κλήση.

Στις 10:00 το βράδυ η μητέρα 
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Ελισάβετ Λέκκα:
Τι υποστηρίζει η σύζυγος του παιδοβιαστή 
Η σύζυγος του παιδοβιαστή Ηλία Μίχου, 
Ελισάβετ Λέκκα, αναφέρει, σε προσωπική 
της δήλωση, πως τόσο εκείνη όσο και το παι-
δί της δεν γνώριζαν τίποτα για την υπόθεση 
με τη 12χρονη, εκφράζοντας παράλληλα τον 
αποτροπιασμό της για όσα έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας.

Επιπλέον, σημειώνει πως με τον 53χρο-
νο βρίσκεται σε διάσταση εδώ και τρία χρό-
νια και περιγράφει την επικοινωνία που είχε 
με τη μητέρα της 12χρονης.

 Αναλυτικά, η δήλωση της συζύγου του 
Μίχου:

«Αυτές τις ημέρες εγώ και το παιδί μου 
γίναμε αντικείμενο ανθρωποφαγίας, με την 
εφαρμογή, από επώνυμους και ανώνυμους 
σχολιαστές, οικογενειακής ευθύνης για πρά-
ξεις που δεν γνωρίζαμε και δεν είχαμε καμ-
μία σχέση, και για τις οποίες μόνο αποτροπι-
ασμό νιώθουμε.

Με τον πρώην σύζυγο μου ήμασταν σε ου-
σιαστική διάσταση από τριετίας, απλά συγκα-
τοικούσαμε σε ένα σπίτι που μας ανήκει εξ 

ημισείας.
Στις 3/9 το πρωί η μητέρα του ανήλικου 

κοριτσιού μου έστειλε μέσω κοινωνικού δι-
κτύου μήνυμα πως ήθελε να μιλήσουμε και 
μου κοινοποίησε δυο συνομιλίες του πρώ-
ην συζύγου μου με το παιδί, με σοκαριστικό 
περιεχόμενο, γράφοντας μου πως θα τον κα-
ταγγείλει για «σεξουαλική παρενόχληση ανη-
λίκου», όπως μου έγραψε και πως αν δεν το 
κάνει αυτή, θα το κάνει η αδελφή της, η οποία 
επίσης μου έστειλε μήνυμα με τους διαλόγους 
αυτούς. Έχασα κυριολεκτικά την γη κάτω από 
τα πόδια μου, αμέσως μιλήσαμε με την μητέ-
ρα του παιδιού με φωνητική κλήση και μου 
επανέλαβε τα ίδια. Αυθημερόν απαίτησα από 
τον πρώην σύζυγο μου να φύγει από το σπί-
τι, όπως και έπραξε και να πάρουμε διαζύγιο, 
δηλώνοντάς του πως αν δεν μου έδινε συναι-
νετικό, θα έκανα αγωγή διαζυγίου αναφέρο-
ντας ως λόγο όσα έμαθα. Αναγκαστικά συμ-
φώνησε, απευθυνθήκαμε σε δικηγόρους, 
συντάχθηκε και υπογράψαμε το απαραίτητο 
ιδιωτικό συμφωνητικό και στις 4 Οκτωβρίου 

υπογράψαμε σε συμβολαιογράφο την πράξη 
λύσης του γάμου και χωρίσαμε αμετάκλητα.

Μετά τις 3/9, αφού η μητέρα του παιδιού 
μου έστειλε τα μηνύματα των διαλόγων και 
με ενημέρωσε, και αφού το ίδιο βράδυ, χω-
ρίς να το γνωρίζω, πήγε στο Α.Τ. και κατήγ-
γειλε τον πρώην σύζυγο μου, μου ζήτησε χρή-
ματα. Την πρώτη φορά 100 Ευρώ για το ταξί 
και να πάει το παιδί σε γιατρό, όπως μου έγρα-
ψε σε γραπτό μήνυμα, τα οποία της έδωσα. 
Μετά από λίγες ημέρες μου ξαναζήτησε άλλα 
100 με ανάλογη δικαιολογία και της τα έδω-
σα, για λόγους ανθρωπιστικούς και συγκλονι-
σμένη από όσα μου αποκάλυψε με τα μηνύμα-
τα. Στα μηνύματα έγραφε πως δήθεν δεν έχει 
πάει στην Αστυνομία και πως θέλει να την 
βοηθάω όποτε θα μου τα ζητάει και μου ζή-
τησε πάλι στις 8/9 άλλα 100 ευρώ. Δεν απά-
ντησα, διότι δεν ήθελα να συνεχιστεί αυτό, 
δέχτηκα αλλεπάλληλα γραπτά μηνύματα για 
να την συναντήσω να της δώσω τα χρήματα, 
και μετά από έντεκα (11) αναπάντητες κλή-
σεις, που είναι καταγεγραμμένες στο κινητό 

s s

Συνέχεια από σελίδα 9

Έρχονται συλλήψεις 
παιδοβιαστών 

Θέμα χρόνου η έκδοση ενταλμάτων για άνδρες που βίασαν τη 12χρονη στον Κολωνό 
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Στις 13:59 της ίδια ηµέρας η µητέρα της 12χρονης 
ενηµερώνει τη σύζυγο του 53χρονου ότι θα τον καταγγείλει 
για σεξουαλική παρενόχληση. «Εγώ µε όλα αυτά τα στοιχεία 
που έχω στα χέρια µου, πάω στο τµήµα για καταγγελία για 
σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου» γράφει.
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του κοριτσιού πηγαίνει στο αστυ-
νοµικό τµήµα Κολωνού και κάνει 
την καταγγελία.

Τρεις ηµέρες µετά την καταγ-
γελία, στις 6 Σεπτεµβρίου, στέλνει 
και πάλι µηνύµατα στη σύζυγο του 
53χρονου.

Μητέρα 12χρονης: «Καλη-
σπέρα»

Σύζυγος 53χρονου: «Καλη-
σπέρα»

Στις 21:30 η σύζυγος του κα-
τηγορούµενου πραγµατοποιεί µία 
φωνητική κλήση 11 λεπτών µε τη 
µητέρα του κοριτσιού να της απα-
ντά µε µία… καρδιά. Οι δύο γυ-
ναίκες συνοµιλούν για δύο λεπτά.

Την επόµενη ηµέρα στις 8 Σε-
πτεµβρίου η επικοινωνία των δύο 
γυναικών ξεκινά µε µία αναπάντη-
τη κλήση. Την ίδια ηµέρα και ενώ 
έχει προηγηθεί η καταγγελία στην 
αστυνοµία, η µητέρα του κοριτσιού 
ζητά από τη σύζυγο 100 ευρώ, για 
να πάει τη µικρή στο γιατρό.

Μητέρα 12χρονης: Θέλω 
100 ευρώ. Να πάω το παιδί µε ΤΑ-
ΧΙ σε γιατρό και να πληρώσω τον 
γιατρό. Περιµένω την απάντησή 
σου για σήµερα.

Οι δύο γυναίκες µιλούν για 5 
λεπτά και γίνεται µία ακόµη ανα-
πάντητη κλήση.

Η µητέρα της 12χρονης συνε-

χίζει να ζητά χρήµατα από τη σύ-
ζυγο του 53χρονου, λέγοντάς της 
πως έχει παγώσει την υπόθεση και 
γι’ αυτό τον λόγο χρειάζεται τη βο-
ήθειά της, την οποία έχει… καιρό 
να ζητήσει.

Μητέρα 12χρονης: «Καλη-
σπέρα. Τι κάνεις; Θα χρειαστώ 
100 ευρώ σήµερα. Όπως βλέ-
πεις δεν έχω προχωρήσει για την 
υπόθεση τίποτα. Το έχω παγώ-
σει. Τουλάχιστον να µε βοηθάς κι 
εσύ όµως όταν στο ζητάω και τώ-

ρα έχω πολύ καιρό να σου ζητή-
σω. 10 η ώρα στο σηµείο που µε 
περιµένεις, απάντησε µου εδώ ναι 
ή όχι γιατί δεν έχω Ίντερνετ».

Στις 5:00 το απόγευµα πραγ-
µατοποιείται άλλη µία αναπάντη-
τη κλήση.

Η µητέρα συνεχίζει να ρωτά 
τη σύζυγο αν θα βρεθούν εκεί που 
συνηθίζουν να συναντιούνται.

Μητέρα 12χρονης: «Θα είσαι 
στις 10 η ώρα εκεί που συναντιό-
µαστε ναι ή όχι;»

Η σύζυγος του 53χρονου εξα-
κολουθεί να µη της απαντά και τό-
τε η µητέρα του κοριτσιού συνεχί-
ζει τις αναπάντητες κλήσεις.

Την επόµενη ηµέρα και ενώ η 
σύζυγος δεν της έχει απαντήσει, η 
µητέρα της 12χρονης στέλνει ξα-
νά µηνύµατα.

Μητέρα 12χρονης: «Καληµέ-
ρα. ∆εν µου απάντησες χτες».

Η σύζυγος εξακολουθεί να µην 
της απαντά και τότε η µητέρα του 
κοριτσιού της τηλεφωνεί δύο φο-

ρές, χωρίς και πάλι να πάρει απά-
ντηση.

Την ίδια ηµέρα στις 14:37 η µη-
τέρα του άτυχου κοριτσιού στέλνει 
ένα ακόµη µήνυµα.

Μητέρα 12χρονης: «Τι κά-
νεις; Καλησπέρα. Σε έπαιρνα και 
εχθές τηλέφωνο. ∆εν το σήκωνες, 
ούτε µου απάντησες».

Οι απολογίες Μίχου
και Σοφιανίδη 
Τον ισχυρισµό ότι η µητέρα της 
12χρονης γνώριζε τι ακριβώς συ-
νέβαινε µε την κόρη της προέβα-
λε κατά τη χθεσινή απολογία του 
στην 33η ανακρίτρια ο Ηλίας Μί-
χος. Σε ό,τι αφορά στον δεύτερο 
κατηγορούµενο της υπόθεσης, τον 
42χρονο Γιάννη Σοφιανίδη, αφού 
κατέθεσε ότι είχε συναινετικές σε-
ξουαλικές επαφές µε την ανήλικη, 
προχώρησε σε αδιανόητους ισχυ-
ρισµούς, υποστηρίζοντας ότι η 
12χρονη τον προκαλούσε και τον 
πίεζε να συνευρεθούν!

Συγκεκριµένα, ο 53χρονος 
Ηλίας Μίχος ο οποίος πλέον βρί-
σκεται στις φυλακές, προσωρινά 
κρατούµενος, καθώς κατηγορείται 
ότι βίαζε και εξέδιδε το παιδί, υπο-
στήριξε σύµφωνα µε πληροφορί-
ες, στην απολογία του στην ανα-
κρίτρια τα εξής:

«Πιστεύω ότι η µητέρα γνώρι-
ζε τι συνέβαινε... Όταν είχα ρωτή-
σει τη µικρή τι της έλεγε η µητέ-
ρα της που την έβλεπε να γυρίζει 
αργά στο σπίτι µε 50ευρα, µου εί-
χε απαντήσει: ‘’’Της έχω πει ότι 
φροντίζω µία γιαγιά’’... Μου είχε 
πει ότι πριν από µένα είχε πάει 
και µε άλλους και της έδιναν, 50 
µε 100 ευρώ. Από τον Μάιο έως 
τον Αύγουστο είχα βρεθεί 4-5 
φορές µε την ανήλικη. Αυτή µου 
έστελνε µηνύµατα και µου έγρα-
φε να παίρνω τη µαµά της τηλέ-
φωνο και να της λέω: στείλε την 
κόρη σου να µε βοηθήσει, γιατί 
τσακωνόταν µαζί της. Γνώριζα την 
ηλικία της αλλά φαινόταν µεγα-
λύτερη… ».

Από την πλευρά του ο 42χρο-
νος, συγκατηγορούµενος του Ηλία 
Μίχου, ο οποίος επίσης προφυλα-
κίστηκε µετά την απολογία του 
στην ανακρίτρια, ισχυρίστηκε, κα-
τά τις ίδιες πληροφορίες τα εξής 
αδιανόητα: «H 12χρονη µε προ-
καλούσε. Είχαµε βρεθεί πίσω 
από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού. ∆εν 
έχω καµία σχέση µε τον συγκατη-
γορούµενό µου. Το παιδί µε πίεζε 
να βρισκόµαστε. Έχω βρεθεί µαζί 
της λίγες φορές…».

µου, όπως και τα µηνύµατα που µου ζητούσε 
χρήµατα, την µπλόκαρα και δεν επέτρεψα άλ-
λη επικοινωνία. Είναι απολύτως ψευδές πως 
δήθεν την επισκέφτηκα στο σπίτι της, της πρό-
σφερα χρήµατα και τα αρνήθηκε. Τα γραπτά 
της µηνύµατα είναι στα χέρια µου και αποδει-
κνύουν αδιαµφισβήτητα ποιος ζητούσε χρή-
µατα, λέγοντας ψέµατα πως δεν είχε πάει στην 
Αστυνοµία.

Ο πρώην σύζυγος µου θα κριθεί από την 
∆ικαιοσύνη. Αυτό που ζητώ είναι να σταµατή-
σουν τα ψέµατα και ο κανιβαλισµός εµένα και 
του παιδιού µου, που παντελώς άδικα έχασε 
τη δουλειά του, για πράξεις µε τις οποίες δεν 
έχουµε την παραµικρή σχέση. Για όσους δε 
έγραψαν τροµερές συκοφαντίες και µας στο-
χοποίησαν, φτάνοντας στο αίσχιστο σηµείο να 
πουν µέχρι πως δήθεν γνώριζα και συγκάλυ-
πτα ή πως δήθεν βγήκε ένταλµα σύλληψης 
µου, θα προσφύγουµε στην µόνη αρµόδια, την 
∆ικαιοσύνη.

Ελισάβετ Λέκκα»
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Η 
µόνιµη έκθεση που 
αναδεικνύει το σύ-
στηµα ύδρευσης της 
αρχαίας πόλης του 

Πειραιά στον σταθµό «∆ηµοτικό 
Θέατρο» αποδόθηκε στους πο-
λίτες µε τους τρεις σταθµούς του 
Μετρό Πειραιά, οι οποίοι εγκαι-
νιάστηκαν από τον Πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της ανασκα-
φικής έρευνας, της µεγαλύτερης 
που έγινε ποτέ στην πόλη του Πει-
ραιά, αποκαλύφθηκαν 150 κατα-

σκευές σχετιζόµενες µε αρχαία 
υδροσυστήµατα, χαρακτηριστι-
κές της αρχαίας πόλης του Πει-
ραιά. Αυτές έρχονται να προστε-
θούν στα περισσότερα από 345 
πηγάδια και 388 δεξαµενές που 
έχουν ήδη βρεθεί σε παλιότερες 
ανασκαφές στην πόλη.

Η συνολική έκταση που ελέγ-
χθηκε αρχαιολογικά από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς 
και Νήσων σε 5 Σταθµούς και 7 
Φρέατα Εξαερισµού, προσεγγί-
ζει τα 30.000 τ.µ., ενώ οι σωστι-

κές ανασκαφικές έρευνες διενερ-
γήθηκαν σε συνολική επιφάνεια 
7.500 τ.µ. Υπό µόνιµη αρχαιολο-
γική παρακολούθηση πραγµατο-
ποιήθηκαν όλες οι εκσκαφικές 
εργασίες, αλλά και η διάνοιξη 
των 7,6 χλµ της σήραγγας διέ-
λευσης των συρµών.

Η Υπουργός Πολιτισµού 
και Αθλητισµού
Λίνα Μενδώνη
«Εκφράζοντας το σύνολο των συ-
νεργατών µου στο Υπουργείο Πο-

λιτισµού θα ήθελα να ευχαριστή-
σω για την εξαιρετική συνεργασία 
τον Κώστα Καραµανλή, τον Γιώρ-
γο Καραγιάννη, το Νίκο Ταχιάο, 
το Νίκο Κουρέτα και τους συνερ-
γάτες τους.

Η µακρά ιστορική διάρκεια του 
ελληνικού πολιτισµού -στον χρό-
νο και στον χώρο- έχει ως επα-
κόλουθο, οι δραστηριότητες της 
σύγχρονης εποχής να διασταυρώ-
νονται µε τις σωζόµενες στο υπέ-
δαφος υλικές µαρτυρίες του πα-
ρελθόντος».

345 πηγάδια
και 388 δεξαµενές
Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών 
αυτών αποκαλύφθηκαν 150 κατα-
σκευές σχετιζόµενες µε αρχαία 
υδροσυστήµατα, χαρακτηριστικές 
της αρχαίας πόλης του Πειραιά. 
Αυτές έρχονται να προστεθούν 
στα περισσότερα από 345 πηγά-
δια και 388 δεξαµενές, που έχουν 
βρεθεί σε παλιότερες ανασκαφές 
στην πόλη.

Ο σταθµός, αλλά και το κέντρο 
της πόλης του Πειραιά, κοσµού-
νται µε µία αρχαιολογική έκθεση, 
που µπορεί να λειτουργήσει ως 
αφετηρία για τη διασύνδεση -µέ-
σω πολιτιστικών διαδροµών- των 
οικιστικών και των οχυρωµατικών 
καταλοίπων, ορατών στους ανοι-
χτούς αρχαιολογικούς χώρους της 
σύγχρονης πόλης, των Νεωσοί-
κων και του Θεάτρου της Ζέας µε 
το Αρχαιολογικό Μουσείο, δηµι-
ουργώντας ένα δυναµικό πλέγµα 
πολιτισµού.

Η έκθεση, η οποία µαζί µε το 
Μετρό αποδίδεται στην πόλη, συµ-
βάλλει στην αναβάθµιση της ποιό-
τητας ζωής των κατοίκων της, ιδι-
αίτερα σήµερα, που η οικονοµική, 
τουριστική και κοινωνική επιτυχία 
των πόλεων βασίζεται ολοένα και 
περισσότερο στη δυνατότητα να 
αναπτύσσουν νέα σηµεία πολιτι-
στικού ενδιαφέροντος, που ανα-
δεικνύουν τη δυναµική τους. 

Παράδειγµα για όλους η κατασκευή του αφού συνδυάστηκαν άψογα
οι ανασκαφές, η συντήρηση των αρχαιοτήτων και οι κατασκευαστικές εργασίες

– Το ίδιο γίνεται µε µεγάλη επιτυχία και στη Θεσσαλονίκη 

«ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ
Mόνιμη έκθεση στον σταθμό 
«∆ημοτικό Θέατρο» Πειραιά
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Κώστας Καραμανλής:
Κατασκευαστικό επίτευγμα
οι σταθμοί Πειραιάς, Μανιάτικα
και Δημοτικό Θέατρο
«Το Μετρό έφτασε στον Πειραιά. Οι τρεις νέοι σταθµοί Πειραιάς, 
Μανιάτικα και ∆ηµοτικό Θέατρο, αποτελούν ένα πραγµατικό κατα-
σκευαστικό επίτευγµα. Βλέπετε ότι εδώ στο ∆ηµοτικό Θέατρο έχουµε 
σίγουρα έναν από τους πιο όµορφους και ιδιαίτερους σταθµούς ολό-
κληρου του δικτύου µας», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, κ. Κώστας Καραµανλής.

«Με το έργο αυτό ο Πειραιάς γίνεται πραγµατικά µια σύγχρονη, 
µια πιο ανθρώπινη πόλη. Γιατί το Μετρό είναι το πλέον βιώσιµο και 
“καθαρό” µέσο αστικής µετακίνησης. Ένα µέσο που βελτιώνει άµεσα 
και θεαµατικά την καθηµερινότητα των πολιτών», σηµείωσε. 

«Στον Πειραιά συναντιούνται πλέον όλα τα Μέσα Μαζικής Μετα-
φοράς που έχουµε στην Αττική. Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι ότι µέ-
σω του σταθµού Μετρό του Πειραιά ενώνονται πλέον οι χερσαίες µε-
ταφορές, µε τις θαλάσσιες µεταφορές και τις αεροπορικές µεταφορές. 

Μετά από δεκαετίες, ενώνουµε επιτέλους απευθείας το µεγαλύτε-
ρο λιµάνι µε το κέντρο της Αθήνας και βέβαια µε το µεγαλύτερο αε-
ροδρόµιο της χώρας», υπογράµµισε.

«Τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήµατα αναδεικνύονται µε σεβα-
σµό. Το βοτσαλωτό δάπεδο αποσπάστηκε, συντηρήθηκε και επανα-
τοποθετήθηκε στο σταθµό ∆ηµοτικό Θέατρο. Γιατί τα έργα Μετρό, συ-
νιστούν εκτός των άλλων και µια τεράστια αρχαιολογική ανασκαφή. 
Και το έργο αυτό του Μετρό υπήρξε πράγµατι η µεγαλύτερη αρχαιο-
λογική ανασκαφή που έχει γίνει ποτέ στον Πειραιά. 

Η επιστηµονική και αισθητική αρτιότητα λοιπόν µε την οποία ανα-
δεικνύονται αυτά τα ευρήµατα, αποτελεί την έµπρακτη απόδειξη ότι 
και Μετρό µπορούµε να έχουµε και Αρχαία», τόνισε κ. Καραµανλής. 
«Και να είστε βέβαιοι ότι το ίδιο ακριβώς θα συµβεί και µε το Μετρό 
της Θεσσαλονίκης», πρόσθεσε και συνέχισε: «Και µιας και αναφέρθη-
κα στο Μετρό Θεσσαλονίκης, πιστεύω ότι κανείς µας δεν µπορεί και 
δεν πρέπει να ξεχάσει εκείνα τα ανεκδιήγητα εγκαίνια των µουσαµά-
δων. Τις βόλτες πάνω στους συρµούς χωρίς ράγες. 

Αυτό το µνηµείο πολιτικής εξαπάτησης που όλοι θα συµφωνήσετε 
ότι πρέπει να ανήκει στο χθες, δηλαδή το να εγκαινιάζονται έργα ανο-
λοκλήρωτα και να ταυτίζεται η εξαγγελία µε τα εγκαίνια.

Και αυτή ακριβώς είναι η διαφορά µας κυρίες και κύριοι. Από τη 
µία φιέστες χωρίς αντίκρισµα και από την άλλη ένα έργο ολοκληρω-
µένο, έτοιµο σε λίγες ώρες να παραδοθεί στους χρήστες. Άλλωστε 
αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά της δικής µας πολιτικής µε την πολι-
τική του χθες».

Γιώργος Καραγιάννης:
Η αναβάθμιση των υποδομών
είναι πρώτα και πάνω
από όλα ένα εθνικό στοίχημα 

Ο Υφυπουργός Υποδοµών κ. Γιώργος Καραγιάννης, µιλώ-
ντας στα εγκαίνια των τριών νέων σταθµών του Μετρό στον Πει-
ραιά υπογράµµισε ότι «εν µέσω τριών κρίσεων - υγειονοµικής, 
οικονοµικής και ενεργειακής- η ελληνική Πολιτεία και η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί µε συνέπεια ένα στο-
χευµένο σχέδιο αναβάθµισης των υποδοµών».

Σύµφωνα µε τον κ. Καραγιάννη το σχέδιο αυτό έχει «ενιαία 
λογική, αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσηµο προσαρµοσµένο 
στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ανάγκες, µε άµεσα και 
µετρήσιµα οφέλη για την καθηµερινότητα και την ποιότητα ζω-
ής των πολιτών».

Ειδικότερα, για τους τρεις σταθµούς που ολοκληρώνουν την 
επέκταση του Μετρό στον Πειραιά, ο Υφυπουργός Υποδοµών τό-
νισε ότι «εµπεδώνεται ακόµα περισσότερο η αξία του Μετρό ως 
µαζικού µέσου µεταφοράς. Γιατί το Μετρό είναι το πλέον προσι-
τό, το πλέον κοινωνικό, το πλέον λαϊκό, το πλέον φιλοπεριβαλ-
λοντικό µέσο µεταφοράς».

Υπενθύµισε ότι ήδη εδώ και 2 χρόνια, έχουν ήδη τεθεί σε λει-
τουργία οι 3 πρώτοι σταθµοί της επέκτασης του Μετρό προς Πει-
ραιά σε Αγία Βάρβαρα, Κορυδαλλό και Νίκαια.

«Με την λειτουργία των 3 νέων σταθµών τα κέρδη για την πό-
λη είναι ακόµη µεγαλύτερα. Πλέον θα µετακινούνται  καθηµερι-
νά 130.000 περισσότεροι πολίτες, θα κυκλοφορούν 23.000 λιγό-
τερα Ι.Χ. οχήµατα και  θα µειωθούν οι εκποµπές του διοξειδίου 
του άνθρακα κατά 120 τόνους» επισήµανε ο κ. Καραγιάννης ως 
προς τα οφέλη του έργου.

«Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι µε αυτό το έργο, ενώνου-
µε, επιτέλους το λιµάνι του Πειραιά µε το Αεροδρόµιο σε λιγότε-
ρο από 1 ώρα και µπορεί κάποιος να µεταβεί στο Σύνταγµα σε 
20’» τόνισε και πρόσθεσε ότι «ο Πειραιάς αποκτά πλέον τη θέση 
που του αξίζει και οι πολίτες του Πειραιά αποκτούν τις υποδοµές 
που τους αξίζουν». 

Κλείνοντας ο Υφυπουργός Υποδοµών υπογράµµισε ότι «η 
αναβάθµιση των υποδοµών είναι πρώτα και πάνω από όλα ένα 
εθνικό στοίχηµα. Ένα στοίχηµα που υπερβαίνει την εκάστοτε συ-
γκυρία, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και πολλές φορές και τις 
ίδιες τις κυβερνήσεις. Είναι ένα στοίχηµα που συνδυάζεται µε την 
πραγµατική ανάπτυξη και τη διαµόρφωση όρων καλύτερης ζω-
ής - όχι µόνο για το σήµερα- αλλά και για τις µελλοντικές γενιές. 
Είναι µία πράξη που ενισχύει την εµπιστοσύνη προς την Πολι-
τεία και την πολιτική».

«Στα 3 χρόνια που είµαστε στο υπουργείο Υποδοµών και Με-
ταφορών κάνουµε πράξη τις δεσµεύσεις µας επιβεβαιώνοντας 
για ακόµη µια φορά ότι είµαστε η παράταξη των πραγµατικών 
µεταρρυθµίσεων και των µεγάλων έργων» κατέληξε ο κ. Καρα-
γιάννης.

Ο σταθµός, αλ-
λά και το κέντρο 

της πόλης του Πει-
ραιά, κοσµούνται 

µε µία αρχαιολογι-
κή έκθεση, που µπο-

ρεί να λειτουργή-
σει ως αφετηρία για 
τη διασύνδεση -µέ-

σω πολιτιστικών δι-
αδροµών- των οι-
κιστικών και των 

οχυρωµατικών κα-
ταλοίπων, ορατών 

στους ανοιχτούς αρ-
χαιολογικούς χώ-

ρους της σύγχρονης 
πόλης, των Νεωσοί-

κων και του Θεά-
τρου της Ζέας µε το 

Αρχαιολογικό Μου-
σείο, δηµιουργώ-

ντας ένα δυναµικό 
πλέγµα πολιτισµού.
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M
εγάλη θλίψη σκόρπισε 
η είδηση του θανάτου 
του Αλέξανδρου Νι-
κολαΐδη, ο οποίος σε 

λίγες ηµέρες θα έκλεινε τα 43 χρό-
νια. Ο δις αργυρός ολυµπιονίκης 
του Τάε Κβον Ντο και αναπληρω-
τής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Αλέξανδρος Νικολαΐδης έδινε 
µάχη µε τον καρκίνο.

Έχει στο ενεργητικό του αρκε-
τές διακρίσεις σε διεθνείς και ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις του αθλή-
µατος, µε σηµαντικότερη τα αργυρά 
µετάλλια στην κατηγορία των +80 
κιλών στους Ολυµπιακούς Αγώνες 
της Αθήνας και τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες στο Πεκίνο.

Το ∆εκέµβριο του 2008, ψηφί-
στηκε µε 1.875 ψήφους ως ο κορυ-
φαίος αθλητής για το 2008 από τον 
ΠΣΑΤ. Το Μάρτιο του 2019, ανα-
κοινώθηκε η υποψηφιότητα του µε 
τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 
2019 και το Σεπτέµβριο του 2020 
ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή 
εκπροσώπου του κόµµατος.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 

στις 17 Οκτωβρίου του 1979 και ο 
πατέρας του ήταν επίσης πρωταθλη-
τής στο τάε κβον ντο. Σπούδασε Φυ-
σική Αγωγή στο ΑΠΘ.

Άρχισε το τάε κβον ντο το 1982, 
σε ηλικία τριών ετών και το επάγ-
γελµά του είναι πυροσβέστης.

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης είχε 
παντρευτεί δύο φορές.

Τελευταία του σύζυγος η δηµο-
σιογράφος ∆ώρα Τσαµπαζή µε την 
οποία είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.

Στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 
2000, ο αθλητής που είχε ύψος 2 µέ-
τρα, υπέστη κάταγµα στην κνηµιαία 
ακρολοφία, µε αποτέλεσµα να µεί-
νει εκτός αγωνιστικής δράσης για 
δύο χρόνια.

Επανήλθε στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες του 2004. Στη διοργάνωση 
αυτή, αγωνίστηκε στην κατηγορία 
των +80 κιλών και έφθασε µέχρι 
τον τελικό, που έγινε στις 29 Αυ-
γούστου του 2004. Στον τελικό ητ-
τήθηκε από τον Νοτιοκορεάτη Μουν 
Ντάε-σανγκ µε νοκ άουτ στον πρώτο 
γύρο, µε αποτέλεσµα να κατακτήσει 

το αργυρό µετάλλιο.
Το 2008, στο Πανευρωπαϊκό 

πρωτάθληµα που διεξήχθη στη Ρώ-
µη και προηγήθηκε χρονικά κατά 
3 µήνες των Ολυµπιακών αγώνων 
του Πεκίνου, κατέκτησε το χρυσό 
µετάλλιο στην κατηγορία των +87 
κιλών στον τελικό µε τον Γάλλο 
πρωταθλητή Πασκάλ Ζεντίλ.

Η επόµενη συµµετοχή του σε 
Ολυµπιακούς Αγώνες πραγµατο-
ποιήθηκε τον Αύγουστο του 2008 
στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πε-
κίνο. Ο Νικολαΐδης στις 23 Αυγού-
στου του 2008 προκρίθηκε πανηγυ-
ρικά στον τελικό (στην κατηγορία 
των +80 κιλών), όπου όµως γνώρι-
σε και πάλι την ήττα στις λεπτοµέρει-
ες (5-4) από τον Νοτιοκορεάτη Τσα 
Ντονγκ-Μιν.

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης ήταν 
ο πρώτος αθλητής που µπήκε στο 
Ολυµπιακό Στάδιο του Λονδίνου. Ο 
κάτοχος δύο Ολυµπιακών µεταλλί-
ων ήταν ο σηµαιοφόρος της ελληνι-
κής οµάδας κατά την τελετή έναρξης 
των Ολυµπιακών Αγώνων του Λον-

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ
Οι διακρίσεις, οι γάμοι
και η πολιτική καριέρα
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Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης ήταν ο πρώτος αθλητής 
που µπήκε στο Ολυµπιακό Στάδιο του Λονδίνου. 
Ο κάτοχος δύο Ολυµπιακών µεταλλίων ήταν ο 
σηµαιοφόρος της ελληνικής οµάδας κατά την τελετή 
έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων του Λονδίνου.
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δίνου. Στους Ολυµπιακούς Αγώνες 
του 2012 στο Λονδίνο, αποκλείστηκε 
νωρίς και δεν διεκδίκησε µετάλλιο.

Σηµαντικές διακρίσεις
Στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα 
που διεξήχθη στην Αγία Πετρού-
πολη της Ρωσίας, κατέκτησε το χάλ-
κινο µετάλλιο στην κατηγορία των 
+87 κιλών, χάνοντας στον ηµιτελι-
κό από τον Αζέρο Ταβαγκούλ Μπα-
ϊράµοβ.
2010 – Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα – 
3ος Χάλκινο µετάλλιο
2009 – Παγκόσµιο πρωτάθληµα – 
5ος
2008 – Ολυµπιακοί Αγώνες – 2ος 
Αργυρό µετάλλιο
2008 – Ευρωπαϊκό πρωταθληµα – 
1ος Χρυσό µετάλλιο
2004 – Ολυµπιακοί Αγώνες – 2ος 
Αργυρό µετάλλιο
2004 – Παγκόσµια Πανεπιστηµιά-
δα – 1ος Χρυσό µετάλλιο
1998 – Παγκόσµιο πρωτάθληµα 
Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων 
Ασφαλείας- 3ος (Χάλκινο µετάλ-
λιο)
1998 – Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα – 
5ος
1997 – Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα 
εφήβων – 1ος (Χρυσό µετάλλιο)
1997 – Μεσογειακοί Αγώνες – 2ος 
(Αργυρό µετάλλιο)
1996 – Παγκόσµιο πρωτάθληµα 
εφήβων – 1ος Χρυσό µετάλλιο
1996 – Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα 
εφήβων – 1ος Χρυσό µετάλλιο

Ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης πάλε-
ψε επί δυο χρόνια µε µια εξαιρετικά 
σπάνια µορφή καρκίνου, το καρκί-
νωµα nut. Στον λογαριασµό του στο 
Facebook αναρτήθηκε ένα συγκλονι-
στικό κείµενο που είχε γράψει ο ίδιος 
και ήταν έτοιµο προς δηµοσίευση, 
όταν φύγει νικηµένος από την ασθέ-
νεια. Σε αυτό αναφέρεται στη σκληρή 
µάχη που έδωσε µε ένα σπάνιο τύπο 
καρκίνου, ενώ στέκεται στην πορεία 
του ως αθλητής, αλλά και στην πολιτι-
κή. Στέλνει, δε, ένα µήνυµα προς την 
κοινωνία: «Φίλοι µου, σε αυτή τη ζωή 
που είµαστε όλοι περαστικοί, µεγαλύ-
τερη σηµασία έχει τι αποτύπωµα θα 
έχουµε αφήσει, και όχι πώς ή πότε θα 
φύγουµε.

» Για αυτό αν είµαι εγώ ο πρώτος 
καταγεγραµµένος ασθενής µε καρκί-
νωµα nut στην χώρα µας, ας γίνω η 
αφορµή για την ενηµέρωση γιατρών, 
ασθενών, πάνω σε αυτόν τον τύπο καρκίνου που 
αν διαγνωσθεί εγκαίρως ίσως σωθούν ζωές. Ας 
γίνω η αφορµή για να ενισχυθεί ουσιαστικά το 
εθνικό µας σύστηµα υγείας που τόσο υποτιµήθη-
κε τα τελευταία χρόνια, όχι να περιµένουν ουρές 
για µια αξονική, για µια χηµειοθεραπεία ή ένα 
χειρουργείο και να χάνεται πολύτιµος χρόνος, να 
σταµατήσει ο χρονοβόρος δαίδαλος της γραφει-
οκρατίας και των νοµικών κωλυµάτων του ΕΟΦ 
όταν πρέπει να εγκριθούν άµεσα δοκιµαστικά 
φάρµακα που µπορεί να σώσουν ζωές».

Η ανάρτησή του
Θα ξεκινήσω µε αυτό το κλισέ, ότι για να διαβάζε-
τε τώρα αυτήν την δηµοσίευση µου, µάλλον έχω 
φύγει για κάπου καλύτερα ή και για το πουθενά.

∆ύο χρόνια, βασανίστηκα κι εγώ µε τον καρ-
κίνο. Με έναν τόσο σπάνιο τύπο καρκίνου, το καρ-
κίνωµα nut, που αυτή τη στιγµή εννέα στους δέκα 
Έλληνες γιατρούς που το διαβάζουν, το ακούν για 
πρώτη φορά και θα σπεύσουν να το ψάξουν. Ευ-
τυχώς ο δικός µου γιατρός, ο υπέροχος Γιάννης 
Μπουκοβίνας που µε πήρε από το χέρι στο πιο δύ-
σκολο ταξίδι της ζωής µου, τον γνώριζε αυτόν τον 
σπάνιο τύπο και έκανε τα πάντα για να µε σώσει 
ή να µου χαρίσει λίγη παραπάνω ζωή. Κίνησε 
γη και ουρανό, να φέρει φάρµακα κυριολεκτικά 
από την άλλη άκρη της γης για να τα δοκιµάσω.

∆ύο χρόνια δεν είπα ποτέ «Γιατί σε εµένα»; 
∆εν υπάρχει πιο εγωιστική σκέψη από αυτή. Σε 
κάποιον τυχαίνει, στον διπλανό µας, στον γείτονά 
µας, στον συνάνθρωπό µας.

Και πλέον τυχαίνει σε πολλούς. Αν βάλω ένα 
πρόσηµο τύχης στη ζωή µου, θα σας πω ακόµα 
και τώρα, ότι ήµουν τυχερός άνθρωπος. Είχα την 
ευλογία να κάνω τα όνειρα µου πραγµατικότη-

τα, να ανέβω στο βάθρο πολλές φορές, να δοξά-
σω τον αθλητισµό και την χώρα µου, να γνωρίσω 
ανθρώπους από όλον τον κόσµο, να µάθω το σε-
βασµό, την ευγενή άµιλλα, αξίες τόσο σηµαντι-
κές και να προσπαθήσω να τις κάνω πράξη και 
στη ζωή µου.

Είχα την τύχη να µε αγαπήσει η πιο υπέροχη 
γυναίκα του κόσµου, το δώρο µου από το Θεό, 
όπως είναι και το όνοµα της, και να αποκτήσουµε 
µια πανέµορφη οικογένεια.

Έτσι και σε αυτή την ατυχία που µε βρήκε, εί-
πα ευχαριστώ, που αν αυτό ήταν γραφτό να έρθει 
στην οικογένειά µου, δεν βρήκε εκείνη ή τα παι-
διά µου. Εγώ έπρεπε να το ανέβω αυτό το βου-
νό, έχω έπρεπε να σηκώσω αυτό το βάρος. Όχι 
εκείνοι.

Σε αυτό το δύσκολο ταξίδι, στάθηκα τυχερός 
γιατί συνοδοιπόρο είχα την αλληλεγγύη και την 
φροντίδα τόσων πολλών ανθρώπων, που πολλές 
φορές αναρωτήθηκα τι έκανα για να αξίζω όλα 
αυτά που µε ανιδιοτέλεια µου προσέφεραν. Πρώ-
τος ο γιατρός µου ο κ. Μπουκοβίνας, ο πρύτανης, 
ο κ. ∆ηµόπουλος, που βοήθησε τόσο πολύ στην 
πρώτη φάση της ασθένειάς µου αλλά και αργότε-
ρα, στο να πάρω κάθε θεραπεία όσο πιο γρήγορα 
γίνεται. Ο κ. Ηλιάδης ο θωρακοχειρούργος µου, 
ένας εξαιρετικός επιστήµονας που µε αγκάλιασε 
σαν πατέρας στο πολύ δύσκολο χειρουργείο µου, 
στους πνεύµονες, ο κ. Πέιος, ο νευροχειρούργος 
που µου απάλυνε τους φριχτούς πόνους και πολ-
λοί πολλοί άλλοι, από νοσηλευτές µέχρι τραυµα-
τιοφορείς, όλοι µου έδειχναν την αγάπη τους και 
αυτή η αγάπη µου έδινε δύναµη.

Και τέλος θέλω να σταθώ στον άνθρωπο µε 
άλφα κεφαλαίο, τον Αλέξη Τσίπρα, ήρθε πολύ 
πρόσφατα στη ζωή µου και µου χάρισε την φιλία 

του, την σκέψη του, το αδελφικό του 
νοιάξιµο, σαν να µε ήξερε από πάντα. 
Μου απέδειξε ότι η όλα όσα πρεσβεύ-
ει ο ίδιος και η αριστερά είναι πραγµα-
τική στάση ζωής. Με στήριξε ηθικά και 
πρακτικά και έκανε και αυτός τα αδύ-
νατα δυνατά για να έχω την καλύτερη 
φροντίδα.

Θέλω να πω σε όλους τους κάτι.
Πετύχατε. Με κρατήσατε στη ζωή 

περισσότερο από όσο αναλογούσε 
στον πολύ επιθετικό καρκίνο µου, µου 
χαρίσατε το χρυσό µετάλλιο της παρά-
τασης της ζωής µου σε µια πολύ κρίσι-
µη στιγµή, όταν η κόρη µου η Ελεάννα 
ήταν µόλις 3,5 ετών και δεν θα θυµό-
ταν τίποτα από εµένα, ενώ τώρα στα 
5,5 της χρόνια θα µε θυµάται έστω σαν 
µακρινή ανάµνηση και θα µπορεί να 
διηγηθεί ιστορίες στον µικρό της αδερ-
φό τον Γιώργο, ώστε να µε κρατήσουν 
ζωντανό στην καρδιά τους για πάντα.

Φίλοι µου, σε αυτή τη ζωή που είµαστε όλοι 
περαστικοί, µεγαλύτερη σηµασία έχει τι αποτύ-
πωµα θα έχουµε αφήσει, και όχι πώς ή πότε θα 
φύγουµε.

Για αυτό αν είµαι εγώ ο πρώτος καταγεγραµ-
µένος ασθενής µε καρκίνωµα nut στην χώρα µας, 
ας γίνω η αφορµή για την ενηµέρωση γιατρών, 
ασθενών, πάνω σε αυτόν τον τύπο καρκίνου που 
αν διαγνωσθεί εγκαίρως ίσως σωθούν ζωές. Ας 
γίνω η αφορµή για να ενισχυθεί ουσιαστικά το 
εθνικό µας σύστηµα υγείας που τόσο υποτιµήθη-
κε τα τελευταία χρόνια, όχι να περιµένουν ουρές 
για µια αξονική, για µια χηµειοθεραπεία ή ένα 
χειρουργείο και να χάνεται πολύτιµος χρόνος, να 
σταµατήσει ο χρονοβόρος δαίδαλος της γραφει-
οκρατίας και των νοµικών κωλυµάτων του ΕΟΦ 
όταν πρέπει να εγκριθούν άµεσα δοκιµαστικά 
φάρµακα που µπορεί να σώσουν ζωές.

Αν ερχόµαστε σε αυτή τη ζωή για κάποιο σκο-
πό, εγώ έχω αποφασίσει ποιος θα είναι αυτός. 
Να προσφέρω ελπίδα µέσα από όσα κατάφερα 
στην ζωή µου, από τα όµορφα µέχρι τα άσχηµα. 
Για αυτόν τον λόγο, τα δύο µου αργυρά Ολυµπι-
ακά µετάλλια, της Αθήνας και του Πεκίνο, που 
για χρόνια κρύβω καλά, ήρθε η ώρα να βγουν 
και να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν, στις πανα-
θρώπινες αξίες. Τελευταία επιθυµία µου είναι, τα 
δύο αυτά µετάλλια, να βγουν σε δηµοπρασία και 
το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δοµές 
για τα παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά µου.

Αν σωθεί έστω ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλω-
τσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγµα στα 
πόδια µου.

Αυτό είναι το αποτύπωµα που θέλω να αφή-
σω στην κοινωνία, αυτή είναι η κληρονοµιά που 
θέλω να µείνει στα παιδιά µου.

Καρκίνωμα nut: Τι είναι η ασθένεια
που έπασχε – Η ανάρτησή του 
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Οι πρώτοι «εκλεκτοί»
του ΣΥΡΙΖΑ σε ∆ήμους 
και Περιφέρεια Αττικής 

Εν αναµονή 
της “γαλάζιας” 
επιλογής στο 
∆ήµο Ν. Σµύρνης 
Στάση αναµονής ενόψει των εθνικών εκλογών 
και µε το βλέµµα στραµµένο στις επιλογές που 
θα κάνει η Νέα ∆ηµοκρατία σε αυτοδιοικητικό 
επίπεδο τηρεί ο µέχρι πρότινος Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικών του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, πρώ-
ην υποψήφιος ∆ήµαρχος µε το χρίσµα της Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας και επικεφαλής της παράταξης 
”Νέα Σµύρνη- Νέα Σελίδα” Στάθης Κούπας.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του τόνισε χαρα-
κτηριστικά: «∆εν έχω κρύψει την φιλοδοξία 
µου… διαβουλεύοµαι µε τα στελέχη της παρά-
ταξης µας και περιµένουµε και τις διεργασίες της 
Ν∆. Θα παίξουν ρόλο και οι εθνικές εκλογές, 
αλλά και το κλείσιµο του µατιού της Ν∆ για τις 
δηµοτικές εκλογές».

Δημοτικό γκαράζ «φάντασμα» στην Ηλιούπολη
Αντιµέτωπος µε τη θλιβερή κατά-
σταση που επικρατεί στο γκαράζ του 
δήµου Ηλιούπολης, όπου είναι παρ-
καρισµένα τα λεωφορεία της δηµοτι-
κής συγκοινωνίας, βρέθηκε ο επικε-
φαλής της παράταξης η «Πόλη που 
Θέλω», Γαβριήλ Αραµπατζής.

Ο κ. Αραµπατζής συνοδευόµενος 
από τον Γιάννη Τσοπόκη επισκέφτη-
καν το γκαράζ του δήµου και συζή-
τησαν µε το σωµατείο εργαζοµένων 
ζητήµατα που τους απασχολούν, ενώ 

τέθηκαν και θέµατα που αφορούν την 
εύρυθµη λειτουργία του δήµου.

Η εικόνα των αυτοκινήτων της δη-
µοτικής συγκοινωνίας και γενικότερα 
του γκαράζ προκαλεί αλγεινή εντύ-
πωση: τα λεωφορεία είναι γεµάτα µε 
γκράφιτι, τα πατώµατα κάτω από τα 
καθίσµατα ξεχαρβαλωµένα, τα λά-
στιχα ξεφούσκωτα και στο εσωτερικό 
«βασιλεύουν» η σκόνη και τα κλαδιά.

Η εικόνα εγκατάλειψης πιστο-
ποιεί µε τον πιο εύγλωττο τρόπο ότι 

η δηµοτική συγκοινωνία πλέον δεν 
εξυπηρετεί τους πολίτες, καθώς τα 
δροµολόγια έχουν πάψει ουσιαστι-
κά να εκτελούνται, γεγονός που έχει 
προκαλέσει την αγανάκτηση των πο-
λιτών. 

Υπό αυτό το πρίσµα, η δηµοτική 
παράταξη «Η Πόλη που Θέλω» κρί-
νει σκόπιµο ότι θα πρέπει να ανοίξει 
ο διάλογος για την αναδιάρθρωση 
της δηµοτικής συγκοινωνίας, η οποία 
υπολειτουργεί. 

Ο Δήμαρχος
Διονύσου “κρέμασε
στα μανταλάκια”
του... facebook
την αντιπολίτευση  

Στα άκρα οδήγησε την κόντρα 
που έχει ξεσπάσει στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για το αντιπληµµυρικό 
έργο στη Λεωφόρο Σταµάτας 
∆ροσιάς, ο δήµαρχος ∆ιονύσου, 
κ. Γιάννης Καλαφατέλης, 
δηµοσιεύοντας στο προσωπικό 
του λογαριασµό στο facebook, 
ανάρτηση στην οποία παρουσιάζει 
ονοµαστικά τους επικεφαλής 
των παρατάξεων και δηµοτικούς 
συµβούλους, οι οποίοι όπως 
αναφέρει «προσπαθούν να 
µαταιώσουν την εκτέλεση 
ενός πολύ σηµαντικού έργου». 
Μάλιστα, συνοδεύει το κείµενο µε 
φωτογραφίες κάποιων εξ αυτών.
Ο δήµαρχος τόνισε χαρακτηριστικά: 
“Για να προστατεύσουν τα 
συµφέροντα ενός µόνο συµπολίτη 
µας, επιχείρησαν στο τελευταίο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να αλλάξουν 
τη χάραξη, να ακυρώσουν τις 
εγκεκριµένες µελέτες και να 
µαταιώσουν την απαραίτητη 
πρόσβαση σε µία ιδιωτική έκταση, 
προκειµένου να µην προχωρήσει 
το αντιπληµµυρικό έργο της 
Λεωφόρου Σταµάτας - ∆ροσιάς.” 

Μεταξύ των πρώτων έξι ∆ήµων, από 
τους 332 της χώρας, και ο µόνος στην 
Αττική, που ολοκλήρωσαν και εφαρ-
µόζουν ήδη, Σχέδιο Βιώσιµης Αστι-
κής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), είναι ο 
∆ήµος Παλλήνης, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότη-
τα, ο  Υφυπουργός Υποδοµών, Μιχά-
λης Παπαδόπουλος.

Οι άλλοι πέντε είναι οι ∆ήµοι 
Θεσσαλονίκης, Λαµίας, Γρεβενών, 
Τυρνάβου και Ελασσόνας. 

Το ΣΒΑΚ αποτελεί το  Στρατη-
γικό Σχέδιο ανάπτυξης της πόλης µε 
ορίζοντα 20ετίας. Προβλέπει στοχευµένα και πλήρως τεκµηριωµένα έργα και παρεµ-
βάσεις, όπως µεγάλες και εµβληµατικές αναπλάσεις, ηλεκτροκίνηση, νέα οδικά έργα, 
χώροι στάθµευσης, πλήρες δίκτυο ποδηλατοδρόµων κλπ. Ξεχωρίζει, µεταξύ άλλων, η 
πρόταση για τη µεγάλη ανάπλαση – πεζοδρόµηση της Λ. Μαραθώνος που αποτελεί 
έργο µητροπολιτικής σηµασίας και θα πρέπει να υλοποιηθεί σε βάθος χρόνου, µε τη 
συνδροµή της Πολιτείας.

Δήμος Παλλήνης: Ο μόνος στην Αττική,
με Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Β
ασικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εί-
ναι να µην επαναληφθεί το φαινό-
µενο του 2019, όπου οι “εκλεκτοί” 
του απέτυχαν τόσο σε επίπεδο πε-

ριφερειών (µόλις µία) όσο και σε επίπεδο δή-
µων (µόλις 37 στους 332).

Για το λόγο αυτό ήδη έχουν ξεκινήσει συ-
ζητήσεις για την Περιφέρεια Αττικής, µε τον 
Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητη-
ρίων Ελλάδος και Πρόεδρο του Επαγγελµατι-
κού Επιµελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννη Χατζη-

θεοδοσίου, χωρίς να υπάρχει κάτι οριστικό.
Αναφορικά µε τους δήµους, στην Αττική 

έχουν κλείσει οι νυν δήµαρχοι Χαλανδρίου: 
Σίµος Ρούσσος, Περάµατος :Γιάννης Λαγου-
δάκης, Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας: Χρή-
στος Βρεττάκος, Βύρωνα: Γρηγόρης Κατω-
πόδης, Ηλιούπολης: Γιώργος Χατζηδάκης, 
Νίκαιας -Ρέντη: Γιώργος Ιωακειµίδης, Αγίου 
∆ηµητρίου: Μαρία Ανδρούτσου, Καισαρια-
νής: Χρήστος Βοσκόπουλος, Μοσχάτου -Ταύ-
ρου: Ανδρέας Ευθυµίου, Ραφήνας: Βαγγέλης 

Μπουρνούς και Ωρωπού: Γιώργος Γιασηµά-
κης. Στους δήµους Σαρωνικού και Βριλισ-
σίων, απ’ όπου αποχωρούν οι νυν δήµαρχοι 
Πέτρος Φιλίππου και Ξένος Μανιατογιάννης, 
αναµένεται να στηριχθούν οι διάδοχοί τους. 
Παράλληλα στην Αττική το κόµµα της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης θα στηρίζει µεταξύ 
άλλων τον Κώστα Ασκούνη στην Καλλιθέα, 
τον Γιάννη Σταθόπουλο στην Αγία Παρα-
σκευή, τον ∆ηµήτρη Μπίρµπα στο Αιγάλεω 
και την Τίνα Καφατσάκη στου Ζωγράφου.
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∆υναµική ήταν η έναρξη του προεκλο-
γικού αγώνα του υποψηφίου δηµάρχου 
Αγίου ∆ηµητρίου, κ. Γιώργου Παπα-
τριανταφύλλου. Παρά το γεγονός πως 
ακόµα είµαστε έναν χρόνο πριν από τις 
εκλογές η εκδήλωση – οµιλία του συ-
γκέντρωσε πλήθος κόσµου. Η κεντρική 
αίθουσα, η αίθουσα υποδοχής αλλά και 
ο εξωτερικός χώρος είχαν κατακλυστεί 

από φίλους της παράταξης.
Ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Αγίου ∆η-

µητρίου αναφέρθηκε στην όχι επιθυµη-
τή εικόνα που αυτή τη στιγµή παρουσιά-
ζει η πόλη, περιγράφοντας λεπτοµερώς 
τα προβλήµατα σε συγκεκριµένες δρό-
µους και δηµοτικά διαµερίσµατα.

Κεντρικό κοµµάτι της οµιλίας του 
ήταν η παρουσία του εδώ και 3 χρόνια 

σε όλες τις γειτονιές στον Άγιο ∆ηµή-
τριο, η καταγραφή των προβληµάτων 
και οι λύσεις τις οποίες ο ίδιος και οι συ-
νεργάτες του έχουν ήδη καταθέσει µε 
απόλυτα ρεαλιστικό και εφικτό σχεδια-
σµό κατόπιν έρευνας, ανάλυσης και µε-
λετών των ειδικών συνεργατών της δη-
µοτικής του παράταξης “Αγαπάµε την 
Πόλη µας τον Άγιο ∆ηµήτριο”.

Κατασκευή σύγχρονου
Νηπιαγωγείου στο Γαλάτσι
Εγκρίθηκε η µελέτη για την κατασκευή του 3ου 
Νηπιαγωγείου Γαλατσίου, στο οικοδοµικό τετράγωνο 
Τράλλεων, Ηχούς, Έρσης και Εκάβης, το οποίο θα 
πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και θα 
αποτελεί στολίδι για την περιοχή.
Ο διαγωνισµός αναµένεται να βγει στον αέρα µέσα στις 
επόµενες µέρες κι εφόσον όλα εξελιχθούν οµαλά το 
πρότυπο νηπιαγωγείο θα είναι έτοιµο για την επόµενη 
σχολική χρονιά. Ο συνολικός προϋπολογισµός του 
έργου ανέρχεται στο 1.340.000 ευρώ.
Ο ∆ήµαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, σε 
συνέχεια της συνάντησης στα γραφεία της ΚΤΥΠ ΑΕ 
όπου υπογράφηκε η µελέτη κατασκευής, δήλωσε ότι: 
«Είναι µεγάλη χαρά να δηµιουργείται ένα σύγχρονο 
και ασφαλές νηπιαγωγείο στον δήµο µας, το οποίο 
έρχεται να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες της 
συγκεκριµένης περιοχής».

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αγ. ∆ηµητρίου ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου 

∆ήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης: Ο Τάσος 
Μαυρίδης φεύγει, η Μαρίνα Πατούλη έρχεται; 

Σ
ε µια έντονα φορτισµένη 
ατµόσφαιρα ο νυν ∆ήµαρ-
χος Λυκόβρυσης – Πεύκης 
και Γενικός Γραµµατέας στην 

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττικής 
(Π.Ε.∆.Α.) κ. Τάσος Μαυρίδης ανα-
κοίνωσε την απόφασή του να µην θέσει 
υποψηφιότητα για τις δηµοτικές εκλογές 
του 2023.

Ο επικεφαλής της παράταξης “Η πό-
λη της ζωής µας”, µετά από συνεχόµενες 

θητείες στη διοίκηση της πόλης µε εκκί-
νηση το 2014 ανακοίνωσε την αποχώ-
ρησή του από τη θέση αυτή παρουσία 
της ολοµέλειας της παράταξης, φίλων, 
συνεργατών και των τοπικών µέσω στο 
πλαίσιο συνέντευξης τύπου στην αίθου-
σα “Μανόλης Αναγνωστάκης”. Όσον 
αφορά το προσωπικό του µέλλον, ο κύ-
κλος της αυτοδιοίκησης κλείνει οριστι-
κά για τον νυν ∆ήµαρχο µε τον ίδιο να 
δηλώνει ότι δεν έχει κάτι άλλο κατά νου.

Ο κ. Μαυρίδης τόνισε ότι δεν έχει 
αποφασιστεί τίποτα όσον αφορά το πρό-
σωπο που θα αναλάβει τα ηνία της πα-
ράταξης, διαψεύδοντας και όποια συ-
ζήτηση είχε ακουστεί σχετικά µε την 
διαδοχή του. Πάντως, ήδη παρατάξεις 
της αντιπολίτευσης µε ανακοινώσεις 
τους αναφέρουν πως αυτή η αποχώρη-
ση ήταν σχεδιασµένη ώστε να ανακοι-
νωθεί η υποψηφιότητα της κας Μαρίνας 
Πατούλη. 

Βέβαιος ότι ο ∆ήµος Κηφι-
σιάς θα επιτύχει τον στόχο µεί-
ωσης κατά τουλάχιστον 10% της 
κατανάλωσης ενέργειας, όπως 
όρισε η Πολιτεία, δήλωσε ο δή-
µαρχος Γιώργος Θωµάκος, ακο-
λουθώντας δέκα συγκεκριµένα 
µέτρα: 
l Ο ηλεκτροφωτισµός βελτιώ-
νεται και αναβαθµίζεται µε φω-
τιστικά υψηλής φωτιστικής από-
δοσης και χαµηλής κατανάλωσης. 
l Η πισίνα στο ∆ΑΚ Πολιτείας εδώ και χρόνια σκεπά-
ζεται τις βραδινές ώρες όταν και δεν χρησιµοποιείται µε 
ειδικές κουβέρτες.
l Τα σιντριβάνια του ∆ήµου λειτουργούν λιγότερες 

ώρες.
l Εδώ και ένα χρόνο υπάρχουν 
αυτονοµίες στην θέρµανση και 
την ψύξη .
l Λειτουργεί ειδική πλατφόρµα 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης 
της κατανάλωσης σε 5 ενεργοβό-
ρα κτήρια.
l Ολοκληρώνονται εργασίες 
ενεργειακής αναβάθµισης σε δύο 
σχολικά κτήρια.

l Προχωρά µέσω του προγράµµα-
τος «SPARCS» η δηµιουργία Ενεργειακής Κοινότητας.
l Προωθείται η ηλεκτροκίνηση. 
l Εφαρµόζεται πρόγραµµα καταγραφής καυσίµων.
l Αξιοποίηση του προγράµµατος «Έξυπνες Πόλεις».

Η έναρξη της λειτουργίας των σταθµών 
του Μετρό στον Πειραιά ήταν η ιδανική 
αφορµή για να επανέλθει το αίτηµα του 
∆ήµου Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας να 
σχεδιαστεί άµεσα η επέκταση του Μετρό 
και στις παραπάνω περιοχές και να βρε-
θούν οι χρηµατοδοτήσεις για τη γρήγορη 

υλοποίηση της. Ο δήµαρχος Κερατσινίου – 
∆ραπετσώνας, κ. Χρήστος Βρεττάκος δή-
λωσε χαρακτηριστικά: “Η κυβέρνηση και 
η “Αττικό Μετρό” πρέπει να δουν µε θετι-
κό τρόπο το αίτηµά µας και τα πολιτικά κόµ-
µατα να στηρίξουν τη δίκαιη απαίτηση των 
κατοίκων των πόλεων µας.”

Μετρό: Μετά τον Πειραιά, να πάει
στο Κερατσίνι, ζητά ο δήμαρχος 

∆ήµος Κηφισιάς: ∆έκα µέτρα για εξοικονόµηση 10%



Ό
λα δείχνουν ότι η 
Ρωσία πλέον επι-
διώκει να υπάρξει 
μια σαφής ήττα της 

Ουκρανία, τέτοια και με τέτοιους 
όρους που να την υποχρεώσει να 
αποδεχτεί ως τετελεσμένη μια τόσο 
μεγάλη απώλεια εθνικού εδάφους.

Αυτό απαιτεί αυξημένο στρατι-
ωτικό προσωπικό για να υπερασπι-
στούν τα νέα ρωσικά σύνορα, αλ-
λά – και κυρίως – εκείνο το είδος 
πληγμάτων σε βάρος της Ουκρανί-
ας, των ενόπλων δυνάμεων αλλά 
και των υποδομών της χώρας, που 
θα υποχρεώσει σε αυτή την «ήττα».

Αυτό ανεβάζει τον πήχη, μεγα-
λώνει το ρίσκο για τη Ρωσία, αλλά 
και κάνει τον πόλεμο ακόμη πιο κα-
ταστροφικό και αιματηρό, μια που 
είναι σαφές ότι και η ουκρανική 
πλευρά θα κλιμακώσει αντίστοιχα 
τα χτυπήματα.

Το ίδιο το γεγονός της ανάλη-
ψης των ρωσικών δυνάμεων από 
τον στρατηγό Σουροβίκιν με τη δε-
δομένη προϋπηρεσία στη Συρία 
και τις ιδιαίτερα σκληρές τακτικές 

σε βάρος των θυλάκων ενόπλων 
ισλαμικών οργανώσεων, σε αυτή 
την αλλαγή τακτικής παραπέμπει.

Και βεβαίως υπάρχει πάντα το 
ερώτημα εάν η Ρωσία όντως μπο-
ρεί να εξασφαλίσει μόνο με στρα-
τιωτικούς όρους τις επιδιώξεις της, 
ή εάν αυτή η φάση θα δείξει ότι οι 
πόλεμοι δεν κερδίζονται ποτέ μό-
νο στρατιωτικά και άρα η ρωσική 
πλευρά έχει εμπλακεί σε έναν πό-
λεμο που τελικά δεν μπορεί επί της 
ουσίας να κερδίσει. Γεγονός, πά-
ντως, είναι ότι τώρα ο πόλεμος ει-
σέρχεται σε μια νέα βάση και όλα 
ξεκίνησαν από την ανατίναξη της 
γέφυρας της Κριμαίας. 

Τι πραγματικά, όμως έχει συμ-
βεί με τη Γέφυρα που ενώνει την 
Κριμαία με τη Ρωσία; 

Τα σενάρια 
Η έκρηξη το περασμένο Σάββατο 
στη Γέφυρα του Κερτς, που συνδέ-
ει την Κριμαία με τη Ρωσία, αποτέ-
λεσε την αφορμή για ευρείας κλί-
μακας πυραυλικές επιθέσεις των 
Ρώσων κατά πολλών ουκρανικών 
πόλεων. Πλέον διερευνάται κα-
τά πόσον επρόκειτο όντως για κα-
τόρθωμα των ουκρανικών μυστι-
κών υπηρεσιών, όπως ισχυρίζεται 
η Μόσχα, ή έχει συμβεί κάτι άλλο, 
λιγότερο ευδιάκριτο,, αναφέρει σε 
ανάλυσή του το CNN.

Τις ώρες μετά την έκρηξη της 
γέφυρας, οι Ρώσοι ερευνητές έδω-
σαν μια εξήγηση για την έκρη-
ξη: Ήταν μια τρομοκρατική επίθε-
ση χρησιμοποιώντας μια τεράστια 
εκρηκτική γόμωση κρυμμένη σε 

ένα φορτηγό και στη συνέχεια πυ-
ροδοτήθηκε καθώς το όχημα διέ-
σχιζε τη γέφυρα προς την Κριμαία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ 
Πούτιν επανέλαβε τον ισχυρισμό 
τη Δευτέρα, λέγοντας ότι το Κίε-
βο «ισοδυναμεί με τις πιο απεχθείς 
τρομοκρατικές ομάδες», γεγονός 
που προκάλεσε το επόμενο «μαζι-
κό χτύπημα με όπλα ακριβείας στις 
ουκρανικές υποδομές – ενεργειακή 
υποδομή, στρατιωτική διοίκηση και 
επικοινωνιών».

Πολλές οι θεωρίες 
Η έκρηξη, η εκδοχή της Μόσχας 
για το τι συνέβη και η απουσία 
οποιασδήποτε ουκρανικής ανα-
γνώρισης για την πραγματοποίησή 
της, έχει πυροδοτήσει καταιγίδα θε-
ωριών για το τι την προκάλεσε και 
ποιος ήταν υπεύθυνος.

Η Γέφυρα του Κερτς απέχει πε-
ρίπου 250 χιλιόμετρα από τις πλη-
σιέστερες ουκρανικές θέσεις και 
πολύ πέρα από την εμβέλεια των 
όπλων που παρέχει η Δύση. Ωστό-
σο, αναφέρθηκε ότι ουκρανικά μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη προσέγ-
γισαν την περιοχή το καλοκαίρι, ξε-
κινώντας μέτρα αεράμυνας.

Ορισμένοι αναλυτές που δεν 
πείστηκαν από το αφήγημα για 
τη βόμβα φορτηγού υπέδειξαν ότι 
ένας πύραυλος ή οι πύραυλοι που 
εκτοξεύτηκαν από drones μπορεί 
να ήταν υπεύθυνοι ή ότι μια υπο-
βρύχια ομάδα δολιοφθοράς είχε 
παγιδεύσει τη δομή υποστήριξης 
της γέφυρας.
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WAR/

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ;
Η έκρηξη της Γέφυρας του Κερτς, που συνδέει την Κριμαία

με τη Ρωσία πυροδότησε εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας



Οι εικόνες από το βίντεο
Οι εικόνες και το βίντεο από το 
σημείο δεν οδηγούν σε ασφαλή 
συμπεράσματα. Το φορτηγό που 
εντόπισαν οι Ρώσοι διασχίζει τη 
γέφυρα και αρχίζει να ανεβαίνει 
στο υψηλότερο σημείο της, κατα-
ποντίζεται σε μια τεράστια έκρη-
ξη. Η Ρωσική Ερευνητική Επι-
τροπή, που ήταν επιφορτισμένη 
να ανακαλύψει τι προκάλεσε την 
έκρηξη, αναγνώρισε πολύ γρή-
γορα το όχημα. Εμφανίστηκε βί-
ντεο παρακολούθησης του φορ-
τηγού, με την ξεχωριστή κόκκινη 
καμπίνα του, σε ένα σημείο ελέγ-
χου πριν μπει στη γέφυρα. Υπό-
κειται σε μια πρόχειρη επιθεώρη-
ση και ο οδηγός –με κοντομάνικο 
πουκάμισο– φαίνεται να κλείνει 
για λίγο τις πίσω πόρτες του φορ-
τηγού.

Αλλά είναι περίεργο πώς ένα 
φορτηγό-βόμβα θα είχε προκα-
λέσει δύο ξεχωριστά ανοίγμα-
τα των λωρίδων προς τα δυτικά 
να καταρρεύσουν στο στενό του 
Κερτς. Επιπλέον, η δύναμη μιας 
τέτοιας έκρηξης θα πήγαινε κυρί-
ως προς τα πάνω και προς τα έξω. 
Ορισμένοι αναλυτές σημειώνουν 
ότι ο τρόπος με τον οποίο κατέρ-
ρευσαν τα ανοίγματα υποδηλώ-
νει ότι η δύναμη της έκρηξης προ-
ήλθε από κάτω.

Δεν στέκει το φορτηγό 
Ο Κρις Κομπ-Σμιθ, αναλυτής της 
ερευνητικής ομάδας Forensic 
Architecture, είναι δύσπιστος 
σχετικά με την θεωρία περί φορ-
τηγού. «Είναι δυνατό να ανατινά-
ξετε μια γέφυρα χρησιμοποιώντας 
εκρηκτικά στο άνοιγμα, αλλά χρει-
άζεται τεράστια ποσότητα και χρει-
άζεται “τάμπινγκ” – ένα τεράστιο 
βάρος έρματος στη γόμωση για να 
διασφαλιστεί ότι η έκρηξη θα πέ-
σει προς τα κάτω», είπε στο CNN. 
«Δεν πιστεύω ότι ένα παγιδευμέ-
νο φορτηγό θα μπορούσε να έχει 
προκαλέσει αυτό το επίπεδο ζη-
μιάς. Αυτό θα συνεπαγόταν έναν 
οδηγό βομβιστή αυτοκτονίας, ανή-
κουστο στο πλαίσιο αυτής της σύ-
γκρουσης».

Ο κ. Κομπ-Σμιθ, βετεράνος 
του βρετανικού στρατού, είναι επί-
σης δύσπιστος σχετικά με μια πιθα-
νή επιχείρηση ειδικών δυνάμεων. 
«Υπάρχουν ακριβή οπλικά συστή-
ματα που θα μπορούσαν να επιτύ-
χουν τον στόχο της καταστροφής 
της γέφυρας χωρίς να διακινδυνεύ-
σουν άτομα». Αλλά προειδοποιεί: 

«Για να το λύσουμε αυτό πιστεύω 
ότι χρειαζόμαστε ανάλυση των 
κομματιών της γέφυρας που βρί-
σκεται αυτή τη στιγμή κάτω από το 
νερό. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι 
αυτό θα είχε επιτευχθεί εύκολα με 
ένα πυρομαχικό ακριβείας».

Την Κυριακή, ο επικεφαλής 
της Ερευνητικής Επιτροπής της 
Ρωσίας, Αλεξάντερ Μπαστρίκιν, 
επανέλαβε τη θεωρία του φορτη-
γού. Πρόσωπο με πρόσωπο με 
τον κ. Πούτιν σε μια καλά προε-
τοιμασμένη στιχομυθία, ο κ. Μπα-
στρίκιν είπε ότι το φορτηγό ήταν 
στη Βουλγαρία πριν ταξιδέψει μέ-
σω Γεωργίας, Αρμενίας, Βόρει-
ας Οσετίας και στη Ρωσία – θα 
έπρεπε όμως να διασχίσει και την 
Τουρκία…

Η δικαιολογία για
κλιμάκωση επιθέσεων 
Το αφήγημα της «τρομοκρατικής 
πράξης» θα γλίτωνε τουλάχιστον 
τον ρωσικό στρατό από το να χρει-
άζεται να εξηγήσει γιατί οι πολυε-
πίπεδες άμυνές του γύρω από τη 
γέφυρα απέτυχαν, παρά τους δη-

μόσιους ισχυρισμούς της Ουκρα-
νίας ότι ήταν νόμιμος στόχος. Από 
την άλλη, παρέχει –από το πρίσμα 
της Μόσχας– τη δικαιολογία για τη 
μαζική κλιμάκωση των επιθέσεων 
στην ουκρανική υποδομή.

Σύμφωνα με τον στρατηγό 
Μαρκ Χέρτινγκ, στρατιωτικό ανα-
λυτή, η Ρωσία αναζητούσε αφορμή 
για να επιδείξει την πυγμή του στην 
Ουκρανία ο νέος στρατιωτικός δι-
οικητής των Ρώσων στην περιοχή, 
που τοποθετήθηκε μετά τις αλλε-
πάλληλες ήττες των κατοχικών δυ-
νάμεων στην ανατολική και τη νότια 
Ουκρανία, και φέρει το χαρακτηρι-
στικό προσωνύμιο «Χασάπης».

Οι ουκρανικές υπηρεσίες πλη-
ροφοριών ισχυρίζονται ότι αυτές 
οι επιθέσεις στις ουκρανικές πό-
λεις είχαν προγραμματιστεί ημέ-
ρες πριν από την έκρηξη στο Κερτς. 
Η υπηρεσία αμυντικών πληροφο-
ριών της είπε ότι οι ρωσικές στρα-
τιωτικές μονάδες «έλαβαν οδηγίες 
από το Κρεμλίνο να προετοιμάσουν 
μαζικές πυραυλικές επιθέσεις στην 
πολιτική υποδομή της Ουκρανίας 
στις 2 και 3 Οκτωβρίου».

Αν δεν ήταν το φορτηγό, τι θα 
μπορούσε να είχε προκαλέσει μια 
τέτοια έκρηξη; Ο κ. Κομπ-Σμιθ 
λέει ότι ένα επιφανειακό σκάφος 
οποιουδήποτε είδους θα έπρεπε 
και θα είχε εντοπιστεί.

Κάτω από τη δομή 
Ορισμένοι αναλυτές έχουν προτεί-
νει ότι η έκρηξη θα μπορούσε να 
προήλθε κάτω από τη γέφυρα. Άλ-
λοι πιστεύουν ότι οι δορυφορικές 
εικόνες δείχνουν ότι η πρόσκρου-
ση ήταν από ψηλά και ήρθε από τον 
βορρά.

Τελικά, σύμφωνα με τον κ. 
Κομπ-Σμιθ και άλλους ειδικούς, 
δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία στο 
βίντεο για να επιβεβαιώσουν τι συ-
νέβη στο Κερτς.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι 
έχουν σχολιάσει την έκρηξη, χαι-
ρετίζοντας τον πλήγμα στη γέφυ-
ρα (κάπως πρόωρα δεδομένου ότι 
η περιορισμένη οδική και σιδηρο-
δρομική κυκλοφορία επανήλθε 
εντός 24 ωρών) χωρίς να αναγνω-
ρίσουν τη ανάμιξη της χώρας τους.

Την ίδια προσέγγιση είχαν κά-
νει και με τη βύθιση του ρωσικού 
θωρηκτού Moskva στη Μαύρη Θά-
λασσα. Πέρασαν εβδομάδες πριν 
εμφανιστεί οποιαδήποτε επίσημη 
παραδοχή.

Ορισμένοι Ουκρανοί αξιωμα-
τούχοι χρέωσαν την έκρηξη στο 
Κερτς σε μια εσωτερική διαμά-
χη εξουσίας μεταξύ της Υπηρεσί-
ας Ασφαλείας της Ρωσίας και του 
Υπουργείου Άμυνας, χωρίς να προ-
σφέρουν κανένα στοιχείο.

Ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, στενός 
σύμβουλος του προέδρου Βολοντί-
μιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι «η επι-
μελητεία της έκρηξης, ο συγχρονι-
σμός με το κλιμάκιο των καυσίμων 
[τα σιδηροδρομικά βαγόνια που με-
ταφέρουν καύσιμα], ο όγκος της κα-
τεστραμμένης επιφάνειας του δρό-
μου – όλα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα 
ρωσικά χνάρια».

Η αιτία της έκρηξης στο Κερτς 
και ο δράστης της παραμένουν 
ανοιχτά ερωτήματα. Μπορεί να μεί-
νουν έτσι για κάποιο διάστημα ακό-
μα. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία 
έχει μεταφερθεί σε άλλο επίπεδο, 
με τη Ρωσία να ξεκινά μια ανελέη-
τη επίθεση κατά της ισχύος και των 
δικτύων επικοινωνιών της Ουκρα-
νίας, και τους Ουκρανούς αξιωμα-
τούχους να ορκίζονται εκδίκηση για 
κάθε πύραυλο.
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Ποια είναι τα σενάρια για το ποιοι και πώς κατάφεραν
ένα τέτοιο αποφασιστικό πλήγμα εναντίον του Κρεμλίνου, 

το οποίο στοχεύει το γόητρο του Πούτιν  
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Ό
λο και φουντώνουν οι φή-
µες που θέλουν την Ελένη 
Φουρέιρα να είναι έγκυος 
στο πρώτο της παιδί, καρπό 

του έρωτά της µε τον Αλµπέρτο Μποτία.
Το ζευγάρι διανύει µία πολύ όµορφη πε-

ρίοδο και τα δηµοσιεύµατα σε κάθε ευκαιρία 
γράφουν ότι η εκρηκτική τραγουδίστρια πε-
ριµένει να φέρει στον κόσµο το µωράκι της.

Οι φήµες ξεκίνησαν το καλοκαίρι όταν η 
ίδια σταµάτησε τις live εµφανίσεις της ενώ 
από τότε δεν έχει πραγµατοποιήσει ούτε κά-
ποια έξοδο σε κάποιο κοσµικό event.

Η µόνη φορά που βγήκε ήταν πριν µερι-
κές ηµέρες, όταν βρέθηκε σε εστιατόριο µα-
ζί µε την παρέα της και γευµάτισε.

Παράλληλα, έχουν µειωθεί και οι αναρ-
τήσεις της στα social media και, όταν αυ-
τές γίνονται είναι πλέον µε ρούχα που κα-
λύπτουν την κοιλιά της.

Χαρακτηριστικό είναι το τελευταίο της 
ποστ, που φορά ένα µακρύ, φαρδύ φόρεµα 
και ένα jacket και φωτογραφίζεται µπροστά 
στην πισίνα. Παρότι οι φωτογραφίες είναι 
κοντινές, φαίνεται να έχει λίγο φουσκωµέ-

νη κοιλιά κι αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο 
ούτε από τους ακόλουθούς της.

Τα σχόλια πήραν «φωτιά» και πολλοί 
ήταν αυτοί που έσπευσαν να της ευχηθούν 
για την εγκυµοσύνη. «Με το καλο το µω-
ρό», «∆ιακρίνω ελαφρά µια φουσκωµενη 
κοιλιτσα ή είναι η ιδέα µου στη πρώτη φω-
το;», «Έλα το µωρό έρχεται σιγά σιγά», εί-

ναι µόνο κάποια από τα σχόλια που δέχτηκε.
Θυµίζουµε ότι η ίδια σε συνέντευξή της 

στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκποµπή 
«Ενώπιος Ενωπίω» είχε δηλώσει για το συ-
γκεκριµένο θέµα: «Είµαι πολύ καλά. Βρί-
σκοµαι σε µια σταθερή σχέση. Αισθάνοµαι 
πολύ όµορφα γιατί αυτή η σταθερότητα µε 
ηρεµεί. Επίσης πάντα είχα στο µυαλό µου 
την οικογένεια, αλλά αυτό δεν είναι κάτι 
που µπορείς να επιλέξεις πότε ακριβώς θα 
έρθει στη ζωή σου. Η δηµιουργία οικογέ-
νειας δεν είναι εύκολη για όλες τις γυναί-
κες. Επειδή, λοιπόν, δεν είναι εύκολη ούτε 
για εµένα στην περίοδο που διανύω τώρα, 
λέω ότι αν είναι να έρθει, θα έρθει. Προτε-
ραιότητά µου είναι κυρίως η απόκτηση ενός 
παιδιού και όχι ο γάµος. ∆όξα τω Θεώ, εδώ 
και πολλά χρόνια είµαι µε έναν άνθρωπο 
που πληροί απόλυτα αυτή την προϋπόθεση».
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Βασίλης Ζούλιας: Η σχέση μου με τις ουσίες ξεκίνησε στα 15 μου..

Έγκυος  
η Φουρέιρα; 

Πρόκειται για µια από τις πιο «καυ-
τές» τραγουδίστριες που έχουµε 
την Ελλάδα. Σε κάθε της εµφάνιση 
το κοινό παραµιλά, ενώ προσφάτως 
εντυπωσίασε και την Ευρώπη µε την 
ερµηνεία της. Ο λόγος για την Έλενα 
Τσαγκρινού, η οποία… αρέσει και το 
ξέρει. Μάλιστα, όπως φαίνεται, δια-
νύει µια από τις καλύτερες περιόδους 
της ζωής της και αυτό δεν κρύβεται.

Ενδεικτική είναι η εµφάνισή της 
στην απονοµή του πλατινένιου της 
δίσκου της καλή της φίλης, Ζόζεφιν. 
Εκεί, παρά το γεγονός ότι ήταν η τιµη-
τική της Ζόζεφιν, η Έλενα Τσαγκρινού 
κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις µε 
την ενδυµατολογική της επιλογή.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να φορέ-
σει ένα ασηµένιο εφαρµοστό φόρεµα 
µε κουκούλα, µε ακάλυπτη ολόκληρη 
την πλάτη της αλλά και αρκετό µέρος 
λίγο πιο κάτω από την πλάτη.

Μάλιστα, οι δηµοσιογράφοι δεν 
δίστασαν να την ρωτήσουν αν φορά-
ει εσώρουχο και εκείνη απλά έκανε 
«σουτ» και γύρισε πλάτη στις τηλεο-
πτικές κάµερες.

Μάλιστα, ερωτηθείσα για την εν 
λόγω εµφάνιση, είχε πει: «Χαίροµαι 
πάρα πολύ που όλοι οι νέοι άνθρω-
ποι καταλαβαίνουν ότι είµαστε απε-
νοχοποιηµένοι από το sexiness. Εί-
µαστε στο 2022 και πάµε στο 2023 
και πάµε σε µια νέα γενιά πραγµά-
των. Στην Ελλάδα πιστεύω ότι είµα-
στε ένας sexy λαός και το στηρίζουµε 
αυτό το πράγµα. Κι εγώ ως ποπ περ-
σόνα έκανα κάτι σέξι».

Συνέντευξη παραχώρησε ο Βασίλης Ζού-
λιας και αναφέρθηκε στη σύλληψή του πριν από 
πολλά χρόνια για ναρκωτικές ουσίες.

Ο γνωστός σχεδιαστής µίλησε στην εκπο-
µπή «Πάµε ∆ανάη» και αναφέρθηκε αρχικά, στη 
σχέση που είχε µε τις ουσίες. «Η σχέση µου µε 
τις ουσίες ξεκίνησε στα 15 µου. Ήταν µια πορεία 
roller coaster που κράτησε µέχρι τα 29 µου, µε 
αποκορύφωµα το πήδηµά µου στο κενό από τα 
δικαστήρια της Ευελπίδων, όταν µε συνέλαβαν 
για µικροποσότητα ουσιών», είπε χαρακτηριστι-

κά. Όπως ανέφερε στη συνέχεια, τότε ο Νόµος 
ήταν πιο αυστηρός για τους χρήστες ναρκωτικών 
και προέβλεπε φυλάκιση.

«Όταν άκουσα τη λέξη «φυλάκιση», βγήκα 
έξω να χαιρετήσω τη µητέρα µου φορώντας χει-
ροπέδες. Ο αστυνοµικός µου τις έβγαλε για να 
µπορέσω να την αγκαλιάσω. Αισθάνθηκα ένα 
βουητό στο κεφάλι µου και χωρίς να µπορεί να 
µε σταµατήσει κανείς, έφυγα στο κενό. Ήταν µια 
στιγµή απόλυτης απελπισίας», δήλωσε ο Βασί-
λης Ζούλιας.
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Φωτεινή Αθερίδου: Βάφτισε τον γιο της
σε πισίνα – Κινδυνεύει να ακυρωθεί το μυστήριο
Κατάγεται από την πανέµορφη Σύρο και λα-
τρεύει τον χορό. Τη γνωρίσαµε πέρυσι όταν ένα 
βίντεό της, στο οποίο επιδείκνυε τις ικανότητές 
της στο οριεντάλ µε φόντο το ηλιοβασίλεµα του 
νησιού της, έγινε viral.
Ο λόγος για την Μυρσίνη Κόη. Η νεαρή χο-
ρεύτρια λικνίστηκε σε ανατολίτικους ρυθµούς 

και είχε κερδίσει τις εντυπώσεις µε τις κινήσεις 
της και το χαµόγελό της.
Μάλιστα, το βίντεό της τότε στάθηκε αφορµή 
για να χορέψει η Ιωάννα Μαλέσκου τον χορό 
της κοιλιάς live στο πλατό της εκποµπής της.
H εντυπωσιακή Συριανή λατρεύει τα social 
media και µε τις αναρτήσεις της στο Instagram 

«καίει» καρδιές. Οι σέξι πόζες της «κόβουν» την 
ανάσα και κάνουν τους followers της να την χα-
ζεύουν για ώρες. Είτε φωτογραφίζεται φορώ-
ντας το µαγιό της, είτε τα ρούχα της, το αποτέ-
λεσµα είναι εξίσου εντυπωσιακό. Κοιτά τον 
φακό µε χάρη και ανεβάζει επικίνδυνα τη θερ-
µοκρασία στα ύψη.

Έλενα 
Τσαγκρινού
Πιο HOT δεν 
γίνεται - Τα 
πέταξε όλα!

Φήµες και φωτογραφίες  
θέλουν την Ελένη  
να περιµένει τον καρπό  
του έρωτά της 
µε τον Αλµπέρτο Μποτία
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GNTM - ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ
∆ηλώσεις - φωτιά για Καγιά  

και Βιτυνάρος μετά την αποχώρησή της 
Τ

ο γ νωστό µον τέλο 
µίλησε στην εκποµπή 
«Γεια σου» και, µεταξύ 
άλλων, αναφέρθηκε 

στην επιλογή της να ξεκινήσει το 
#unibrowMovement, στα αρνητικά 
σχόλια που δέχεται γ ια την 
εµφάνισή της και έκανε ειδική µνεία 
στην Βίκυ Καγιά και την Μαίρη 
Βιτινάρος.

 «Η µαµά µου είχε πάντα ωραία 
παχιά φρύδια και δεν µε άφηνε να 
τα βγάλω. Ευτυχώς… Είµαι πολύ 
ευχαριστηµένη γιατί όταν ήµουν 
µικρή, ήθελα να έχω παρέες. ∆εν 
µπορούσα να το βρω. Ξέρουν ότι 
υπάρχουν περισσότερα από το 
φρύδι µου. Πάντα λέω µπορεί να 
µε βρήκες για τα φρύδια µου, να µε 
έκρινες αλλά ελπίζω να έµεινες στο 
ότι έχω να πω», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Εάν εσύ δεν µε 
θέλεις, δεν θα µε αλλάξει ούτε θα 
µε πειράξει. Αν ζεις τη ζωή σου µε 
στόχο να ευχαριστείς τους άλλους 
και για να σε αγαπούν γιατί το 
κάνεις; Γιατί ζεις τη ζωή σου για τους 
άλλους; Επειδή είµαι από µικρή 
πόλη, έχω συνηθίσει να µην µε 
θέλουν ή να µην µε δέχονται. Όµως 
τώρα αν δεχτώ αρνητικά σχόλια στο 
διαδίκτυο, να σου πω την αλήθεια 

δεν µε πειράζει. Κάποιες φορές 
µπορεί να πω µε πειράζει, κέρδισες. 
∆εν µου αρέσει που αυτοί είναι 
τόσο θυµωµένοι κι αναστατωµένοι 
επειδή µπορεί έχω δυο – τρεις 
τρίχες ανάµεσα στα φρύδια».

«Όταν θα έκανα το GNTM 
πολύς κόσµος µου έλεγε πως 

οι Κύπριοι και οι Έλληνες είναι 
πολύ πίσω, δεν θα σε καταλάβουν, 
θα δεχτείς πολύ µίσος και άλλα. 
Εγώ είµαι τόσο υπερήφανη και 
ευχαριστηµένη γιατί η νεολαία 
των δυο χωρών είναι τόσο κουλ, 
είµαι χαρούµενη που µε αγάπησαν 
και µε κατάλαβαν. Ξέρω, τα 

ελληνικά µου θέλουν βοήθεια», 
συµπλήρωσε.

Όσο για τους  
υπόλοιπους κριτές 
«Όλοι στο GNTM ήταν κατα-
πληκτικοί. Η Βίκυ Καγιά µου 
έδωσε την ευκαιρία. «Θα ήσουν 

τέλεια, σε θέλω» µου είπε. Ο 
Γιώργος Καράβας µε υποστήριζε, 
µου έδινε θάρρος να όλα όσα 
ήθελα να πω, να µην έχω άγχος. Ο 
Τάσος Σοφρωνίου είναι κουλ. Μου 
ήταν δύσκολο να πω όχι. Ήθελα 
να είναι καλές στη µόδα και όχι 
στο τηλεοπτικό πρόγραµµα. Είναι 
η καριέρα µου, όχι τηλεόραση. 
Πρώτη φορά έκανα τηλεόραση, 
δεν έβλεπα το Twitter αλλά µου 
έλεγαν ότι µε λατρεύουν, χάρηκα 
πολύ», σηµείωσε.

«Μη µε παρεξηγε ίτα ι,  η 
Μαίρη Βιτινάρος είναι θεάρα, 
είναι πολύ hot. Αλλά, θεωρώ ότι 
αντιπροσωπεύει κάτι διαφορετικό 
από εµένα. 

Θα προτ ιµούσα ίσως να 
υπάρχουν δυο άτοµα σε αυτό 
το πόστο, τη Μαίρη µε κάποιον 
άλλον. Όχι εµένα, εγώ δεν 
µπορώ να το κάνω, πάντα έχω 
δουλειά ως µοντέλο, δεν µπορώ 
να λείψω 5-6 µήνες για ένα show. 
Ίσως µε ξαναδείτε στο GNTM. 
Τώρα έχουµε έξι κοπέλες που δεν 
πέρασαν και µιλάω µε πρακτορεία 
για να τις βοηθήσω. Επειδή 
δεν είσαι στην τηλεόραση δεν 
σηµαίνει ότι δεν µπορείς να ζήσεις 
το όνειρό σου», κατέληξε.

Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη µετά την αποχώρηση της 
από το GNTM παραχώρησε η Σοφία Χατζηπαντελή. 

‘Άναψε» το Instagram η «καυτή» Μυρσίνη 
Κατάγεται από την πανέµορφη Σύρο και λα-
τρεύει τον χορό. Τη γνωρίσαµε πέρυσι όταν ένα 
βίντεό της, στο οποίο επιδείκνυε τις ικανότητές 
της στο οριεντάλ µε φόντο το ηλιοβασίλεµα του 
νησιού της, έγινε viral.

Ο λόγος για την Μυρσίνη Κόη. Η νεαρή χο-
ρεύτρια λικνίστηκε σε ανατολίτικους ρυθµούς 
και είχε κερδίσει τις εντυπώσεις µε τις κινήσεις 
της και το χαµόγελό της. Μάλιστα, το βίντεό της 
τότε στάθηκε αφορµή για να χορέψει η Ιωάννα 
Μαλέσκου τον χορό της κοιλιάς live στο πλατό 
της εκποµπής της.

H εντυπωσιακή Συριανή λατρεύει τα social 
media και µε τις αναρτήσεις της στο Instagram 
«καίει» καρδιές. Οι σέξι πόζες της «κόβουν» την 

ανάσα και κάνουν τους followers της να την χα-
ζεύουν για ώρες.

Είτε φωτογραφίζεται φορώντας το µαγιό 
της, είτε τα ρούχα της, το αποτέλεσµα είναι εξί-
σου εντυπωσιακό. Κοιτά τον φακό µε χάρη και 
ανεβάζει επικίνδυνα τη θερµοκρασία στα ύψη.
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T
ο Κατάρ «αναµένει κυ-
κλοφοριακή συµφόρη-
ση» κατά τη διάρκεια του 
Παγκοσµίου Κυπέλλου 

του 2022 και καλεί τους κατοίκους 
και τους επισκέπτες του να «τηρή-
σουν τους κανόνες», προειδοποι-
ώντας ότι η διαχείριση τεσσάρων 
αγώνων ποδοσφαίρου την ηµέρα 
στη Ντόχα θα είναι µια πρόκληση, 
όπως δήλωσε σήµερα εκπρόσωπος 
της Οργανωτικής Επιτροπής.

 Έτσι µπορεί οι φίλαθλοι να µπο-
ρούν να παρακολουθούν πολλούς 
αγώνες σε µια µέρα στη µικρότε-
ρη χώρα που θα φιλοξενήσει Μου-
ντιάλ, αλλά αυτό θα δηµιουργήσει 
πρόβληµα στην κυκλοφορία.

 
Η πρόκληση των τεσσάρων 
αγώνων την ηµέρα
Το µικρό εµιράτο των 11.571 km2 
θα πρέπει να δεχθεί περισσότερους 
από 1,2 εκατοµµύριο επισκέπτες, 

εκτός από τους 2,9 εκατοµµύρια κα-
τοίκους του, µεταξύ 20 Νοεµβρίου 
και 18 ∆εκεµβρίου, µε τις δύο πρώ-
τες εβδοµάδες να είναι οι πιο δύσκο-
λες.

 «Το να έχουµε τέσσερις αγώνες 
σε µια µέρα είναι µια πρόκληση, 
σε µια πόλη όπως η Ντόχα. Φυσι-
κά περιµένουµε να έχουµε συµφό-
ρηση στους δρόµους», δήλωσε ο 
Αµπντουλαζίζ Αλί Αλ-Μαουλαουί, 
επικεφαλής µεταφορών στην Ανώ-
τατη Επιτροπή Παράδοσης και Κλη-
ρονοµιάς, κατά τη διάρκεια συνέ-
ντευξης Τύπου.

 «Ως εκ τούτου, είµαστε εδώ σή-
µερα για να προειδοποιήσουµε τους 

οπαδούς να ακολουθήσουν ορισµέ-
νους κανόνες. Βρέθηκαν λύσεις για 
να φτάσουµε στα γήπεδα και για 
καθηµερινές δραστηριότητες. Τώ-
ρα είναι ευθύνη των οπαδών να εκ-
µεταλλευτούν όλα τα πλεονεκτήµα-
τα του Μουντιάλ», πρόσθεσε.

Αυτοκίνητα για τους
κατοίκους µέσα µεταφοράς 
για τους επισκέπτες
Οι διοργανωτές συνιστούν στους 
κατοίκους να χρησιµοποιούν το αυ-
τοκίνητό τους -µεταφέροντας πολλά 
άτοµα-, για να φτάσουν νωρίς στο 
γήπεδο και οι φίλαθλοι από το εξω-
τερικό να χρησιµοποιούν τα µέσα 

µαζικής µεταφοράς, τα οποία είναι 
δωρεάν για τους κατόχους εισιτηρί-
ων αγώνα, µε την κάρτα Hayya.

Μετρό, λεωφορεία,
ταξί, Uber και λιµουζίνες
 Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, το 
µετρό (οι τρεις γραµµές του οποίου 
εξυπηρετούν τα πέντε από τα οκτώ 
στάδια) θα ενισχύσει τις λειτουρ-
γίες του, τοποθετώντας σε 110 τρέ-
να αντί για τα συνηθισµένα 75 που 
θα σταµατούν κάθε 165 δευτερόλε-
πτα, 21 ώρες την ηµέρα, όπως δή-
λωσε ο δήλωσε ο Αµπντούλα Σαίφ 
Αλ-Σουλαϊτί, ∆ιευθυντής Παροχής 
Υπηρεσιών στο µετρό.

 Το µετρό θα λειτουργεί από τις 
06:00 έως τις 03:00 καθηµερινά 
εκτός Παρασκευής, οπότε και θα ξε-
κινήσει πριν τις 09:00. Τα τρένα θα 
διαδέχονται το ένα το άλλο µε συ-
χνότητα µόλις τρία λεπτά.

 Θα αυξηθεί επίσης η κίνηση 

Η Λίβερπουλ ήταν ασταµάτητη στην Σκωτία και επικράτησε µε το εµφα-
τικό 7-1 της Ρέιντζερς, αποδεικνύοντας στους φίλους της ότι η χρονιά που 
έχει αρχίσει πολύ «στραβά», ίσως και να µην είναι... χαµένη!

Η οµάδα του Γιούργκεν Κλοπ, πήγε στα αποδυτήρια µε το ρευστό 1-1, 
αλλά στο δεύτερο µέρος της αναµέτρησης, σηµείωσε έξι τέρµατα και έγρα-
ψε Ιστορία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Οι «κόκκινοι», έγι-
ναν η -µόλις- τέταρτη οµάδα που σηµειώνουν έξι τέρµατα σε ένα ηµίχρο-
νο στην  Ιστορία του Champions League και η τρίτη που το πετυχαίνει στο 
δεύτερο ηµίχρονο. 

Παράλληλα, η Λίβερπουλ είναι η µοναδική οµάδα στην Ιστορία του 
Champions League που έχει σηµειώσει δύο φορές από έξι τέρµατα σε ένα 
ηµίχρονο! 

Τα έξι γκολ σε ένα ηµίχρονο είναι η µεγαλύτερη παραγωγικότητα που 
έχει σηµειωθεί στον θεσµό και η πρώτη οµάδα που το πέτυχε, ήταν η... Λί-
βερπουλ. Το 2007 οι «κόκκινοι» είχαν επικρατήσει της Μπεσίκτας µε το εµ-
φατικό 8-0, µετα έξι γκολ να σηµειώνονται στο δεύτερο µέρος του αγώνα.

Το 2011, η Λιόν είχε «ισοπεδώσει» µε 7-1 την Ντιναµό στο Ζάγκρεµ µε 
τις δύο οµάδες να είναι ισόπαλες στο ηµίχρονο (1-1). Η τελευταία φορά που 

σηµειώθηκαν έξι γκολ σε ένα ηµίχρονο, ήταν το 2014 όταν η Σαχτάρ Ντό-
νετσκ, συνέτριψε µε 7-0 εκτός έδρας την Μπάτε Μπορίσοφ. Η Σαχτάρ εί-
ναι η µοναδική οµάδα στην Ιστορία του Champions League, που έχει πε-
τύχει έξι τέρµατα στο πρώτο ηµίχρονο. 

    Αξίζει να σηµειωθεί, ότι τα περισσότερα γκολ σε ένα ηµίχρονο, ση-
µειώθηκαν το... µακρινό 2003. Τότε, η Μονακό είχε αντιµετωπίσει την Λα 
Κορούνια και είχε επικρατήσει µε 8-3. Στο πρώτο ηµίχρονο είχαν µπει συ-
νολικά επτά τέρµατα, πέντε εκ των οποίων, πέτυχαν οι Μονεγάσκοι.

    Ακολουθούν οι αναµετρήσεις που σε ένα ηµίχρονο, έχουν σηµειω-
θεί έξι τέρµατα στο Champions League, όπως τις παρουσιάζει το Αθηναϊ-
κό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 

 
Χρονιά Αγώνας Σκορ Τέρµατα στο ηµίχρονο
2007 Λίβερπουλ - Μπεσίκτας  8-0 6-0 (Β µέρος)
2011 Ντιναµό Ζαγκρεµπ - Λιόν 1-7  0-6 (Β µέρος)
2014 Μπάτε Μπορίσοφ - Σαχτάρ 0-7 0-6 (Α µέρος)
2022 Ρέιντζερς - Λίβερπουλ 1-7 0-6 (Β µέρος)

Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Oκτωβρίου 2022

28

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022 - ΚΑΤΑΡ 
Που θα χωρέσουν όλοι;

Το µικρό εµιράτο των 11.571 km2 θα πρέπει 
να δεχθεί περισσότερους από 1,2 εκατοµµύριο 

επισκέπτες, εκτός από τους 2,9 εκατοµµύρια κατοίκους 
του, µεταξύ 20 Νοεµβρίου και 18 ∆εκεµβρίου

Η Λίβερπουλ «έγραψε Ιστορία» στο Champions League
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Θέµα συζήτησης, αντιδράσεων αλλά και απαντή-
σεων έγινε η επιλογή των παικτριών της εθνικής 
οµάδας γυναικών της Ιρλανδίας να γιορτάσουν την 
πρόκρισή τους -για πρώτη φορά- σε τελική φάση 
Παγκοσµίου Κυπέλλου, µετά τη νίκη επί της Σκωτί-
ας (1-0) σε αγώνα πλέι οφ, τραγουδώντας στα απο-
δυτήρια ένα τραγούδι που αναφέρεται στον Ιρλαν-
δικό ∆ηµοκρατικό Στρατό (IRA).

Ένα βίντεο που δηµοσιεύθηκε στα µέσα κοινω-
νικής δικτύωσης µετά τον αγώνα της Τρίτης (11/10) 
έδειξε τις παίκτριες να τραγουδούν το “Ooh ah, up 
the ‘RA”, ένα τραγούδι πο υποστηρίζει τον IRA, µία 
ένοπλη παραστρατιωτική οργάνωση που έδρευε 
στην Ιρλανδία και είχε ως αρχικό στόχο την πλή-
ρη ανεξαρτητοποίηση από τη Μεγάλη Βρετανία, 
την ίση µεταχείριση προτεσταντών και καθολικών 
και, στη συνέχεια, την προσχώρηση της Βορείου Ιρ-
λανδίας στη ∆ηµοκρατία της Ιρλανδίας. «Το πρώτο 
πράγµα στην οµάδα µας είναι ο σεβασµός για τους 

ανθρώπους γύρω µας» είπε στο Sky Sports η Ολ-
λανδή οµοσπονδιακή προπονητής των γυναικών της 
Ιρλανδίας, Βέρα Πάουβ, προσθέτοντας ότι όλα αυ-
τά θα µπορούσαν να ρίξουν µια σκιά στην πρόκρισή 
τους στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί το διάστηµα 
20 Ιουλίου-20 Αυγούστου 2023 σε Αυστραλία και 
Νέα Ζηλανδία.

«Έχουµε κάνει κάτι που πλήγωσε πολλούς αν-
θρώπους και δεν αποτελεί δικαιολογία ότι δεν θέ-
λαµε να πληγώσουµε κανέναν. ∆εν είναι δικαιολο-
γία ότι γιορτάζαµε» πρόσθεσε, σηµειώνοντας ότι οι 
παίκτριες ήταν συντετριµµένες και πως ο υπεύθυνος 
για τη δηµοσιοποίηση του βίντεο «έκλαιγε στο δω-
µάτιό του». Η Πάουβ είπε ότι δεν ήταν στα αποδυτή-
ρια όταν συνέβη αυτό και ως ξένη προπονήτρια δεν 
θα ήξερε τι τραγουδούσαν ακόµα κι αν ήταν εκεί, αλ-
λά ανέλαβε την ευθύνη ούτως ή άλλως. «Είναι λά-
θος, δεν έπρεπε να το είχαµε κάνει και δεν θα το ξα-
νακάνουµε ποτέ» είπε.
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Γράφει ο Κώστας Αλατζαδάκης

Πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ κα-
θώς, το πρωί της Τετάρτης (13/10) έφυ-
γε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο Σταύ-
ρος Σαράφης.  

Ο γεννηµένος στις 23 Νοεµβρίου 
του 1950 πρώην άσος του ΠΑΟΚ, άρχι-
σε την καριέρα του στην οµάδα της γενέ-
τειράς του, την Αναγέννηση Επανωµής, 
προτού µετακοµίσει το 1967 στον ΠΑ-
ΟΚ. Τη φανέλα του οποίου τίµησε µέχρι 
το 1981, αγωνιζόµενος σε 358 παιχνίδια, 
πετυχαίνοντας 136 γκολ - πρώτος σκό-
ρερ στην Ιστορία του συλλόγου. 

Ο Σταύρος Σαράφης, υπέστη εγκε-
φαλικό επεισόδιο στις 17 Σεπτεµβρίου 
κι έκτοτε νοσηλευόταν σε νοσοκοµείο 
της Θεσσαλονίκης. Την περασµένη 
εβδοµάδα έγινε προσπάθεια αποσωλή-
νωσής του, ωστόσο ο οργανισµός του 
«Καίσαρα» δεν άντεξε, σκορπώντας τη 
θλίψη σε όλο τον ποδοσφαιρικό - και όχι 
µόνο - κόσµο.  

«Καλό ταξίδι Καίσαρα...
Ένας ποδοσφαιριστής που έγραψε 

το όνοµά του µε χρυσά γράµµατα στις 
σελίδες του βιβλίου της ιστορίας του 
ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένας υπέρο-
χος άνθρωπος που υπηρέτησε τον ΠΑ-
ΟΚ για περισσότερα από 45 χρόνια. Ο 
Ιβάν Σαββίδης, η διοίκηση, το αγωνι-
στικό τµήµα, τα «παιδιά του» στην Ακα-
δηµία και όλο το προσωπικό της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ εκφράζουν τα ειλικρινή τους 
συλλυπητήρια στην οικογένεια του 
Σταύρου Σαράφη για τον αδόκητο χα-
µό του. Καλό παράδεισο», αναφέρεται 
στην σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑ-
ΟΚ στο Facebook.

Θρήνος στον ΠΑΟΚ 
και το ελληνικό 

ποδόσφαιρο: Πέθανε 
ο «Καίσαρας» 

Σταύρος Σαράφης

των λεωφορείων. Εκτός από τα 800 
που λειτουργούν καθηµερινά µετα-
ξύ 04:00 και 23:00, 2.300 θα συν-
δέουν στάδια και βασικά σηµεία της 
πρωτεύουσας Ντόχα, όπως αερο-
δρόµια, ορισµένα καταλύµατα και 
τις κύριες ζώνες φιλάθλων. Τρεις 
χιλιάδες ταξί, 11.500 Uber και λι-
µουζίνες θα είναι διαθέσιµα.

Οι περιοχές, όπου βρίσκονται 
οι κύριες ζώνες φιλάθλων, θα είναι 
κλειστές για την κυκλοφορία αυ-
τοκινήτων. Ορισµένες κατοικηµέ-
νες περιοχές γύρω από τα γήπεδα 
θα αποκλειστούν και οι κάτοικοι θα 
χρειαστούν άδεια για να φτάσουν 
στα σπίτια τους.

 Μία διαδροµή σε έναν από 
τους κύριους δρόµους ταχείας κυ-
κλοφορίας της Ντόχα, θα προορί-
ζεται για λεωφορεία, ταξί, ιατρι-
κά και υπηρεσιακά οχήµατα. Όσοι 
µπαίνουν εκεί χωρίς άδεια κινδυ-
νεύουν µε πρόστιµο 500 ριάλ Κα-
τάρ (140 ευρώ).

 Επιπλέον, το Κατάρ έχει ανα-
κοινώσει ότι τα σχολεία να κλεί-
σουν και το 80% των κρατικών 
υπαλλήλων να εργάζονται από το 
σπίτι. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 
οκτώ στάδια, όλα σε απόσταση 40 
χιλιοµέτρων από την κεντρική Ντό-
χα. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώ-
των εβδοµάδων του τουρνουά θα 
γίνονται τέσσερις αγώνες κάθε µέ-
ρα, µε εναρκτήρια προγραµµατι-
σµένα µεταξύ 13:00 και 22:00.

Απαντήσεις για το τραγούδι του IRA
από την εθνική Ιρλανδίας γυναικών 



Ο
ι µεσήλικες άνθρω-
ποι -40άρηδες και 
50άρηδες- που τρώ-
νε συχνά φαγητά και 

κυρίως ψάρια µε πολλά ωµέγα-3 
λιπαρά οξέα, όπως σολοµό, σαρ-
δέλες, µπακαλιάρο, ρέγγα, τό-
νο κ.α., µπορούν να βελτιώσουν 
τη λειτουργία του εγκεφάλου 
και του νου τους, δείχνει µια νέα 
αµερικανική επιστηµονική έρευ-
να. Προηγούµενες µελέτες είχαν 
βρει κάτι ανάλογο σε ανθρώπους 
µεγαλύτερης ηλικίας, αλλά η νέα 
έρευνα εστίασε σε νεότερους, δεί-
χνοντας ότι και αυτοί έχουν να 
ωφεληθούν.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής 
την επίκουρη καθηγήτρια Κλόντια 
Σατιζαµπάλ του Τµήµατος Επιστη-
µών Υγείας του Πληθυσµού του Πα-
νεπιστηµίου του Τέξας, που έκαναν 
τη σχετική δηµοσίευση στο περιοδι-
κό «Neurology» της Αµερικανικής 
Ακαδηµίας Νευρολογίας, ανέλυσαν 
στοιχεία για 2.183 γνωστικά υγιείς 
ανθρώπους µε µέση ηλικία 46 ετών. 
Τα επίπεδα των ωµέγα-3 µετρήθη-
καν στους συµµετέχοντες, οι οποί-

οι υποβλήθηκαν επίσης σε γνωστι-
κά τεστ και σε µαγνητική απεικόνιση 
του εγκεφάλου τους.

∆ιαπιστώθηκε ότι όσοι έτρωγαν 
περισσότερες τέτοιες τροφές που 
τους επέτρεπαν να έχουν µεγαλύτε-
ρα επίπεδα ωµέγα-3 στον οργανισµό 
τους, όπως τα EPA και DHA, είχαν 
επίσης κατά µέσο όρο καλύτερες επι-
δόσεις στα γνωστικά τεστ, καθώς και 
µεγαλύτερο µέσο όγκο του ιπποκά-
µπου, της ζωτικής εγκεφαλικής περι-
οχής που παίζει ρόλο-κλειδί στη µά-
θηση και στη µνήµη. Την χειρότερη 
εικόνα τόσο στα τεστ όσο και στον ιπ-
πόκαµπο είχαν όσοι έκαναν από πο-
λύ µικρή έως µηδαµινή κατανάλω-
ση ωµέγα-3.

«Η βελτίωση της διατροφής µας 
είναι ένας τρόπος για να προάγουµε 
την υγεία του εγκεφάλου µας. Η µε-
λέτη µας δείχνει ότι ακόµη και µια 
µέτρια κατανάλωση ωµέγα-3 µπορεί 
να είναι αρκετή για να διατηρήσει 
την καλή λειτουργία του εγκεφάλου. 
Κάτι που συνάδει µε τις τρέχουσες 
διατροφικές οδηγίες της Αµερικανι-
κής Καρδιολογικής Ένωσης για την 
κατανάλωση τουλάχιστον δύο µερί-

δων ψαριού την εβδοµάδα, προκει-
µένου να βελτιωθεί η καρδιαγγεια-
κή υγεία», τόνισε η δρ Σατιζαµπάλ.

Πρόσθεσε πάντως ότι η µελέτη 
δείχνει µόνο µια συσχέτιση ανάµε-
σα στα ωµέγα-3 και στην υγεία του 
νου και όχι κατ’ ανάγκη µια σχέση 
αιτίας-αποτελέσµατος και είπε ότι τα 
ευρήµατά της πρέπει να επιβεβαιω-
θούν από περαιτέρω έρευνα.

Μέχρι στιγµής οι επιστήµονες 
δεν είναι βέβαιοι γιατί και πώς τα 
ωµέγα-3 προστατεύουν τον εγκέφα-
λο και κατ’ επέκταση τον νου και τις 
λειτουργίες του. Μια θεωρία-εξήγη-
ση είναι ότι βοηθούν στην καλύτερη 
λειτουργία των εγκεφαλικών νευ-

ρώνων και µια άλλη ότι οι εν λόγω 
ουσίες έχουν αντιφλεγµονώδεις ιδι-
ότητες.

«Το θέµα είναι πολύπλοκο. ∆εν 
καταλαβαίνουµε ακόµη τα πάντα, 
αλλά, όπως δείξαµε, η ουσία είναι 
ότι αν αυξήσει κανείς την κατανά-
λωση των ωµέγα-3 έστω και λιγάκι, 
προστατεύει τον εγκέφαλό του», ανέ-
φερε η επικεφαλής ερευνήτρια.
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30 ΥΓΕΙΑ/

Βάλτε σολομό για... μυαλό 

Το φαγητό τη µέρα ωφελεί περισσό-
τερο την ψυχική υγεία, ενώ τη νύχτα 
µπορεί να αυξήσει την κατάθλιψη και 
το άγχος, συµπέρανε µια νέα µικρή 
αµερικανική επιστηµονική έρευνα, η 
οποία δείχνει ότι ο χρονισµός του φα-
γητού παίζει κάποιον ρόλο στην ψυχι-
κή κατάσταση ενός ανθρώπου.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον 
δρ Φρανκ Σιρ, διευθυντή του Προ-
γράµµατος Ιατρικής Χρονοβιολογίας 
του Τµήµατος ∆ιαταραχών Ύπνου του 
Νοσοκοµείου Brigham and Women’s 
στη Βοστώνη, οι οποίοι έκαναν τη σχε-
τική δηµοσίευση στο περιοδικό της 
Εθνικής Ακαδηµίας Επιστηµών των 
ΗΠΑ (Proceedings of the National 
Academy of Sciences-PNAS), βρή-
καν ότι όσοι από τους 19 συµµετέχο-
ντες (12 άνδρες και επτά γυναίκες) 

έτρωγαν, εκτός από τη µέρα, και αργά 
το βράδυ, είχαν κατά 26% αυξηµένα 
επίπεδα καταθλιπτικής διάθεσης και 
κατά 16% άγχους.

Ο Σιρ επεσήµανε ότι η µελέτη 
αφορά, µεταξύ άλλων, όσους εργάζο-
νται συχνά σε νυχτερινές βάρδιες οπό-
τε τρώνε τότε, όσους κάνουν µακρι-
νά υπερατλαντικά ταξίδια και όσους 
έχουν αϋπνίες µε αποτέλεσµα να το 
ρίχνουν στο φαγητό. «Η µελέτη µας 
φέρνει έναν νέο «παίκτη» επί τάπητος: 
το πότε τρώει κανείς, έχει σηµασία για 
την ψυχική διάθεσή µας», τόνισε.

Οι εργαζόµενοι τα βράδια (υγειο-
νοµικοί, βιοµηχανικοί εργάτες, υπη-
ρεσίες ασφαλείας και άλλες ζωτικές 
υπηρεσίες) αποτελούν έως το 20% 
του εργατικού δυναµικού στις σύγ-
χρονες κοινωνίες. Η νυχτερινή εργα-

σία τείνει να απορρυθµίσει το κεντρι-
κό βιολογικό (κιρκάδιο) ρολόι στον 
εγκέφαλο, µε αποτέλεσµα, πέρα από 
άλλες πιθανές επιπτώσεις στην υγεία, 
να αυξάνεται η πιθανότητα κατάθλι-
ψης και άγχους.

Η δρ Σάρα Τσελάπα του γερµα-
νικού Πανεπιστηµίου της Κολωνίας 
δήλωσε ότι «η µελέτη µας έρχεται να 
προστεθεί σε έναν αυξανόµενο αριθ-
µό ευρηµάτων που δείχνουν ότι οι 
στρατηγικές βελτίωσης των ρυθµών 
του ύπνου και των κιρκάδιων ρυθ-
µών µπορεί να βελτιώσει την ψυχική 
υγεία. Θα χρειαστούν πάντως µελλο-
ντικές µελέτες για να επιβεβαιώσουν 
ότι οι αλλαγές στις ώρες του φαγη-
τού µπορούν να βοηθήσουν τους αν-
θρώπους µε διαταραχές κατάθλιψης 
και άγχους».

Ψάρια µε πολλά ωµέγα-3 λιπαρά
οξέα κάνουν καλό στους µεσήλικες

Το φαγητό συχνά το βράδυ αυξάνει την πιθανότητα κατάθλιψης και άγχους



ΚΡΙΟΣ
Χειριστείτε τις υποθέσεις σας µε διπλωµα-
τία και κρατήστε την προσωπική σας ζωή 
σωστά διασφαλισµένη, για να µη δώσετε 
αφορµές για σχόλια. Εκµεταλλευτείτε τις 
γνώσεις και τις εµπειρίες που έχετε, χωρίς 
να καταφεύγετε στην κριτική και σε ανού-
σιους υπολογισµούς επιζητώντας την από-
λυτη κάλυψη των δικών σας και µόνο ανα-
γκών, γιατί οι παρεξηγήσεις µε τα άτοµα του 
οικογενειακού σας περιβάλλοντός δε θα κο-
πάσουν. 

ΤΑΥΡΟΣ
Η ανασφάλεια σε ζητήµατα καρδιάς δε θα 
περνάει απαρατήρητη και θα έχετε επίπτω-
ση στο συναισθηµατικό τοµέα, ενώ η ευµε-
τάβλητη ψυχοσύνθεσή σας, είναι πιθανό να 
σας χρεώσει µε λανθασµένες επιλογές. Οι 
ενέργειες που θα κάνετε για να πλησιάσετε 
κάποια άτοµα που σας ενδιαφέρουν δε θα 
τα βρίσκουν σύµφωνους και επειδή θα αντι-
στέκονται, εσείς θα ξεσπάτε µε θυµό. Προ-
σέξτε που και σε ποιους δίνετε δικαιώµατα.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Εάν ακόµα υπάρχουν καταστάσεις που σας 
βαραίνουν δεν οφείλεται στην κακή σας τύ-
χη, αλλά στο ότι αντί να διευθετήσετε ότι 
χρειάζεται µε διάλογο, το κάνετε µα καυγά-
δες. Απαιτείται ευελιξία, για να δηµιουργή-
σετε σωστές βάσεις στις σχέσεις µε τα άτοµα 
του περιβάλλοντός σας, γιατί και οι λεπτοµέ-
ρειες θα παίξουν σηµαντικό ρόλο. Ορισµέ-
νες επαφές σας κάνουν δηµιουργικούς, ενώ 
άλλες σας καθηλώνουν και έτσι δεν µπορεί-
τε να δείτε το ρόλο που παίζουν οι άλλοι. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Προσέξτε τις επιπόλαιες πράξεις, καθώς τα 
αποτελέσµατα για εσάς θα είναι αρκετά αυ-
στηρά. Μην παίρνετε αποφάσεις, εάν δεν 
φροντίσετε πρώτα να έχετε δικλίδες ασφα-

λείας. Ανασυντάξτε τις δυνάµεις σας, χωρίς 
να αφήνετε τις σχέσεις σας µε τους άλλους 
στην τύχη τους, τώρα που βρίσκεστε σε µια 
περίοδο µε πολλές δραστηριότητες. Για να 
µην πέσετε σε αντιφάσεις τώρα που όλα αλ-
λάζουν, µάθετε να ξεχωρίζετε αυτά που πρέ-
πει να παίρνετε σοβαρά από αυτά που πρέ-
πει να αγνοείτε.

ΛΕΩΝ
Στη µνήµη σας θα κάνουν την εµφάνιση 
τους αναµνήσεις από παλιές σας αγάπες, 
κάνοντάς σας να θέλετε να νιώθετε ασφα-
λείς µόνο µόνοι σας. Με καθαρό µυαλό και 
ήπια συµπεριφορά θα µπορέσετε να βρείτε 
και πάλι τις σωστές επιλογές για να προχω-
ρήσετε και παράλληλα να εκµεταλλευτείτε 
τις ευκαιρίες που θα προκύψουν. Προσέξτε 
τον τρόπο που θα χειριστείτε το λόγο και τη 
συµπεριφορά σας, εάν δε θέλετε να δυσκο-
λέψετε κι άλλο τα πράγµατα. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Κάντε προσεκτικές και µελετηµένες κινή-
σεις, πριν προβείτε σε αποφάσεις που θα 
αφορούν το µέλλον σας. Μην πιέσετε κατα-
στάσεις ή άτοµα που σας στηρίζουν, προκει-
µένου να περάσει το δικό σας, αφού έτσι κι 
αλλιώς ούτε εσείς ξέρετε αν αυτό που επι-
µένετε να κάνετε είναι προς όφελός σας. Τα 
αδικαιολόγητα έξοδα και οι διαπληκτισµοί 

σε θέµατα οικονοµικά δεν πρόκειται να σας 
οδηγήσουν πουθενά, ούτε να διώξουν τις 
ανασφάλειές σας. 

ΖΥΓΟΣ
Καλό θα είναι να περιορίσετε στο ελάχιστο 
τα έξοδά σας και να αποφύγετε κάθε περιτ-
τή αγορά, για να µη βγείτε από τον προϋ-
πολογισµό σας και πάνω απ’ όλα να µην 
εκτεθείτε. Αποφύγετε δια ροπάλου το σαρ-
κασµό, γιατί µόνο µε ευγένεια θα βγείτε κερ-
δισµένοι αυτή την περίοδο και θα κερδίσε-
τε εύκολα τη συµπαράσταση και τη βοήθεια 
των φίλων σας, που θα σας είναι χρήσιµη, 
ενώ παράλληλα οι συναντήσεις µαζί τους 
θα στρέψουν το ενδιαφέρον σας σε κοινω-
νικά ζητήµατα. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Θα πρέπει να είστε συνεπείς στις υποχρε-
ώσεις που έχετε απέναντι στα οικογενεια-
κά σας πρόσωπα, για να µπορέσετε να δείτε 
τα πράγµατα στις πραγµατικές τους διαστά-
σεις. Εάν µε τον τρόπο σας δώσετε αφορµή 
να σας παρερµηνεύσουν δε θα αποφύγετε 
τα λάθη. Οι περίεργες διαθέσεις και τα συ-
ναισθήµατά σας, θα δίνουν µηνύµατα που 
είναι προτιµότερο να τα αγνοήσετε, παρά 
να δώσετε σηµασία και να καταλήξετε σε 
εσφαλµένες αποφάσεις που θα δηµιουργή-
σουν παραπάνω προβλήµατα και ρήξη στις 
σχέσεις σας. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Το έντονο άγχος και οι τάσεις µελαγχολίας 
που θα σας εµφανίζονται σας βγάζουν από 
τους κανονικούς σας ρυθµούς, που αν θέλετε 
να τους ξαναβρείτε για να νιώσετε καλύτερα, 
προτιµήστε να δώσετε στον εαυτό σας την ευ-
καιρία να ξεκουραστεί και να χαλαρώσει, είτε 
κάνοντάς µικρές αποδράσεις από την καθηµε-
ρινότητα που σας πνίγει, είτε απολαµβάνοντας 
βόλτες µε τους φίλους ή το σύντροφό σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Επιµείνετε µόνο σε ξεκάθαρες προτάσεις, αφού 
ότι ακούγεται καλό ίσως να µην είναι αληθινό. 
Έχετε τα αυτιά  και τα µάτια σας ανοιχτά για 
να µπορέσετε να ξεχωρίσετε που υπάρχει πα-
ρασκήνιο και τι είναι ικανό να σας βλάψει στο 
µέλλον. Φροντίστε να είστε συνεπείς στις κα-
θηµερινές σας υποχρεώσεις, για να κάνετε την 
τύχη να σας χαµογελάσει και πάλι. Αποφύγετε 
τη συναισθηµατική φόρτιση και δείξτε σιγου-
ριά και σταθερότητα στη σχέση σας. 

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Το να πιστεύετε ότι ο σύντροφός σας αποκρούει 
τα συναισθήµατά σας είναι λάθος, αλλά η διάθε-
ση σας δε σας επιτρέπει να δείτε τα πράγµατα αι-
σιόδοξα. Νιώθετε πως δεν είστε σίγουροι για τα 
συναισθήµατά σας και έτσι µεγαλώνουν ολοένα 
οι απαιτήσεις που έχετε από το σύντροφό σας. 
Μειώστε την πίεση που του ασκείτε, σκεπτόµε-
νοι πως δε θα θέλατε να είστε στη δική του θέση 
και βρείτε χρόνο να του αφιερώσετε, αν δε θέ-
λετε η σχέση σας να καταλήξει σε τέλµα. 

ΙΧΘΥΣ
Μάθετε να τηρείτε τους κανόνες µιας σχέ-
σης, για να µπορέσουν να καταλαγιάσουν οι 
εντάσεις και να πολλαπλασιαστούν οι πιθα-
νότητες να βελτιώσετε τη σχέση σας. Στηρίξ-
τε τη σχέση σας στην  ειλικρίνεια και το σε-
βασµό, αποβάλλοντας κυριαρχικές τάσεις, 
αλλιώς δε θα έχει διάρκεια. Ευκαιρίες για 
τους αδέσµευτους του ζωδίου θα υπάρχουν, 
όµως, η άστατη συµπεριφορά σας, θα σας 
σπρώχνει να µην µπορείτε να διαχωρίσετε 
τι θέλετε και τι όχι. 

Στις 17 ο Ήλιος στο Ζυγό σε τρίγωνο µε τον Άρη στους ∆ιδύµους, αν χρησιµοποιήσετε σωστά την ενέργειά θα 
διατηρήσετε τις απαιτούµενες ισορροπίες. Στις 19 η Αφροδίτη στο Ζυγό σε τρίγωνο µε τον Άρη στους ∆ιδύµους, 
είναι τυχερή όψη για κέρδη και συνεργασίες, αλλά και για να προσελκύσετε κάποιο πρόσωπο. Στις 20 η 
Αφροδίτη σε τετράγωνο µε τον Πλούτωνα, αυξάνει τις εντάσεις και το παρασκήνιο, οπότε κρατηθείτε µακριά από 
καταστάσεις που δε σας αφορούν και θα σα µπερδέψουν σε λόγια και καυγάδες.

Προσοχή στις εντάσεις
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Η 
µεγαλύτερη χώρα του 
κόσµου µπορεί να κα-
θίσει γύρω από ένα 
ξύλινο τραπέζι, αν και 

κάποιοι άνετα θα το χαρακτήριζαν 
τραπέζι… «παγοδρόµιο»! 

Τοποθετηµένο σε µια αίθου-
σα συνεδριάσεων του Κρεµλίνου, 
το τραπέζι µήκους έξι µέτρων έγι-
νε διάσηµο, όταν µια κάµερα κατέ-
γραψε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντί-
µιρ Πούτιν, και τον Γάλλο οµόλογό 
του, Εµανουέλ Μακρόν, να κάθο-
νται στις αντίθετες άκρες κατά τη 
διάρκεια της συνάντησής τους. 

Όπως ήταν αναµενόµενο, το 
τραπέζι έκλεψε τις εντυπώσεις και 
προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα µέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι 
και memes κυκλοφόρησαν, µεταξύ 
των οποίων και ένα που οι δύο ηγέ-
τες απεικονίζονταν να παίζουν µπά-
ντµιντον. Ωστόσο, πολλοί θεωρούν 
ότι έγινε σύµβολο της αυξανόµενης 
αποξένωσης της Ρωσίας από τη ∆ύ-
ση, ακόµη και όταν ο Γάλλος πρόε-
δρος έκανε µια ύστατη προσπάθεια 
να προλάβει τον πόλεµο στην Ου-
κρανία.

Εκπρόσωπος του Κρεµλίνου 
δήλωσε ότι η διάταξη των καθι-
σµάτων ήταν απαραίτητη για την 
προστασία της υγείας του Πούτιν, 
επειδή ο Μακρόν αρνήθηκε να εξε-
ταστεί για κορωνοϊό στη Μόσχα. 
Ωστόσο, δύο εβδοµάδες αργότερα, 
ο Πούτιν κάθισε σε ένα µικρό τρα-
πέζι του καφέ µε τον Ίµραν Χαν, τον 
τότε πρωθυπουργό του Πακιστάν 
και σύµµαχο του Πούτιν.

Που το έφτιαξαν 
Το πιο διάσηµο τραπέζι του Κρεµλί-
νου έχει συνδεθεί µε τον Πούτιν 
από τότε που έγινε πρόεδρος της 
Ρωσίας, αλλά στην πραγµατικότη-
τα κατασκευάστηκε στην Ιταλία. 

Όταν δηµοσιεύτηκε η φωτογρα-
φία της συνάντησης Πούτιν-Μα-
κρόν, ένας Ισπανός επιπλοποιός 
ισχυρίστηκε γρήγορα ότι κατα-
σκεύασε το τραπέζι, αλλά ο κόσµος 
σύντοµα έµαθε ότι στην πραγµα-
τικότητα κατασκευάστηκε για το 
Κρεµλίνο το 1995 από την Oak, 
µια ιταλική εταιρεία επίπλων. Ο ιδι-
οκτήτης Renato Pologna προσκόµι-
σε σκίτσα του τραπεζιού και ένα πι-
στοποιητικό υπογεγραµµένο από 
τον Μπόρις Γέλτσιν, µαζί µε έγγρα-
φα που αποκαλύπτουν τις διαστά-
σεις του τραπεζιού και ότι το πάνω 
µέρος είναι κατασκευασµένο από 
ένα µόνο κοµµάτι λευκής λουστρα-
ρισµένης οξιάς και διακοσµηµένο 
µε φύλλα χρυσού.

Το µεγάλο, λευκό τραπέζι συ-

σκέψεων δεν ήταν το µόνο έπιπλο 
ιταλικής κατασκευής που παρήγγει-
λε το Κρεµλίνο. Ο Renato Pologna 
δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων 
«Reuters» ότι λίγο µετά τη διάλυ-
ση της Σοβιετικής Ένωσης, αξιω-
µατούχοι της Ρωσικής Οµοσπονδί-
ας άρχισαν να ερευνούν πώς ήταν 
το Μεγάλο Παλάτι του Κρεµλίνου 
πριν από την επανάσταση του 1917, 
ώστε να µπορέσει να αποκαταστα-
θεί στην προ του Στάλιν αίγλη του. 
Τα σχέδια των επίπλων στάλθη-
καν στην Oak, η οποία χρέωσε το 
Κρεµλίνο µε 20 εκατοµµύρια δολά-
ρια. Ο Pologna λέει ότι οι ρωσικές 
αρχές εξέτασαν όλα τα έπιπλα µε 
γιγαντιαίους σαρωτές για να ελέγ-
ξουν αν υπάρχουν κρυµµένα µικρό-
φωνα. 

Γέλτσιν: Είναι υπέροχο! 
«Είναι υπέροχο!», είπε ο Γέλτσιν τον 
Ιούλιο του 1999, όταν είδε για πρώ-
τη φορά το ανακαινισµένο παλάτι, 
σύµφωνα µε δηµοσίευµα της «EL 
PAIS». Αποφασισµένος να αποκα-
ταστήσει το µεγαλείο των τσάρων, 
ο Ρώσος πρόεδρος είχε ξοδέψει 
µια περιουσία για την ανακαίνιση 
του Κρεµλίνου. Το Μεγάλο Παλά-

τι είχε χτιστεί για τον Νικόλαο Ά  
ως κατοικία της αυτοκρατορικής οι-
κογένειας στη Μόσχα. Σηµαντικοί 
χώροι όπως η αίθουσα της Αγίας 
Αικατερίνης είχαν αποκατασταθεί 
σχολαστικά, αλλά ορισµένοι απο-
δοκίµασαν την αµφίβολη αισθητι-
κή άλλων ανακαινίσεων. «∆εν εί-
ναι απλώς κακό, είναι τερατώδες», 
δήλωσε στον «Guardian» ο Ρώσος 
ιστορικός αρχιτεκτονικής, Αλεξέι 
Κοµέτς.

Το εγχείρηµα µεγέθους… «φα-
ραώ» είχε, επίσης, και… άλλα προ-
βλήµατα. Τον Σεπτέµβριο του 1999, 
το BBC και άλλα διεθνή ειδησεο-
γραφικά µέσα ανέφεραν ότι Ελ-
βετοί και Ρώσοι εισαγγελείς ερευ-
νούσαν υποτιθέµενες µίζες, που 
καταβλήθηκαν σε αξιωµατούχους 
του Κρεµλίνου από τη Mabetex, την 
ελβετική εταιρεία που ήταν υπεύθυ-
νη για την αποκατάσταση και την 
επίπλωση του Μεγάλου Παλατιού 
και άλλων κτιρίων του Κρεµλίνου. 
Το σκάνδαλο άγγιξε και τον ίδιο 
τον πρόεδρο Γιέλτσιν, όταν αποκα-
λύφθηκε ότι οι κόρες του είχαν χρη-
σιµοποιήσει πιστωτικές κάρτες που 
είχαν πληρωθεί από τη Mabetex.

Μέχρι τη στιγµή που οι Ρώσοι 

εισαγγελείς έκλεισαν την υπόθε-
ση, ο Γέλτσιν είχε εγκαταλείψει το 
παλάτι του. Την τελευταία παραµο-
νή της Πρωτοχρονιάς του 20ού αι-
ώνα, ο Ρώσος πρόεδρος ανακοί-
νωσε την παραίτησή του σε ένα 
αιφνιδιαστικό τηλεοπτικό διάγγελ-
µα στο οποίο παρουσίασε τον δι-
άδοχό του, τον Βλαντίµιρ Πούτιν, 
έναν σχεδόν άγνωστο µέχρι τον δι-
ορισµό του ως πρωθυπουργού λί-
γους µήνες νωρίτερα. 

Για… εκφοβισµό
Το τεράστιο τραπέζι συνεδριάσε-
ων του Πούτιν και άλλα που έχουν 
τοποθετηθεί γύρω από το Μεγάλο 
Παλάτι είναι εκεί για εκφοβισµό, 
γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ. 

Ο Πούτιν τοποθετεί ανεπιθύ-
µητους επισκέπτες, όπως τον Μα-
κρόν, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
της Σιβηρίας, µια τακτική που έχει 
χρησιµοποιήσει και µε άλλους Ευ-
ρωπαίους ηγέτες, όπως τον Γερµα-
νό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς. 

Ωστόσο, όταν ο Πούτιν συνα-
ντήθηκε µε τον πρόεδρο της Βρα-
ζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, οι δύο 
άνδρες κάθισαν στη µέση του τρα-
πεζιού.

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

TODAY  PRESSFR
EE

Έχει συνδεθεί µε
τον Πούτιν από τότε 
που έγινε πρόεδρος 

της Ρωσίας, αλλά 
στην πραγµατικότητα 

κατασκευάστηκε
στην Ιταλία
και κόστισε

20 εκατ. δολάρια 

Τραπέζι - παγοδρόμιο
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