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Γιατί υπερέχει
ο Μητσοτάκης 

Editorial

Σύµφωνα µε όλες τις έρευνες ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης εµφανίζεται ως ο πολιτικός που 
κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό, ως το ισχυρό 
χαρτί για τη Νέας ∆ηµοκρατίας. Εµφανίζει 
µακράν τη µεγαλύτερη δηµοφιλία από όλους 
τους πολιτικούς αρχηγούς, συγκεντρώνει 
ποσοστό υπέρ του για καταλληλότητα ως 
πρωθυπουργός σε σχέση τον Αλέξη Τσίπρα, 
µε διαφορά που υπερβαίνει τη διαφορά στην 
πρόθεση ψήφου υπέρ της Νέας ∆ηµοκρατίας 
(κατά µέσο όρο 7%-9% διαφορά υπέρ της 
Νέας ∆ηµοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, 
15%-20% κατά µέσο όρο υπέρ του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για 
πρωθυπουργός).
Ταυτόχρονα, σε όλες τις έρευνες αυτών των 
ετών η πολιτική του παρουσία και το έργο του 
ως πρωθυπουργού συγκεντρώνει ποσοστά 
αποδοχής µεγαλύτερα κατά 3%-5% της 
αποδοχής του κυβερνητικού έργου.
Είναι φανερό ότι η αποδοχή του εµφανίζει 
διακοµµατικά χαρακτηριστικά, κυριαρχώντας 
στον χώρο του Κέντρου σε όλους τους 
δείκτες, ενώ η αποδοχή του σε κάποιους 
κοµµατικούς χώρους είναι εντυπωσιακή 
(π.χ. περίπου το 50% των ψηφοφόρων του 
ΠΑΣΟΚ έχει θετική άποψη για το έργο του ως 
πρωθυπουργού).
Η εξήγηση βρίσκεται στον ορθολογισµό, στη 
δυνατότητα αντιµετώπισης σοβαρότατων 
κρίσεων που έχουν εκδηλωθεί αυτά τα χρόνια 
και την αξιοπιστία του, χαρακτηριστικά που 
φαίνεται ότι γίνονται αποδεκτά και από 
πολίτες που δεν ανήκουν στον χώρο της Νέας 
∆ηµοκρατίας.
Ταυτόχρονα, έχει πείσει ότι βασικά θέµατα 
όπως ενεργειακή-οικονοµική κρίση, 
ακρίβεια, εθνικά θέµατα-Ελληνοτουρκικά, 
µεταναστευτικό, παραβατικότητα/
εγκληµατικότητα κ.λπ. µπορεί να τα χειριστεί 
καλύτερα και πιο αποτελεσµατικά από τον 
επικεφαλής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. 
Οι προτιµήσεις υπέρ του σε κάθε θέµα από 
αυτά του προσδίδουν προβάδισµα από 20% 
έως 30%, µε µεγαλύτερη τη διαφορά στη 
διαχείριση των εθνικών θεµάτων.
Αυτά τα στοιχεία αποκαλύπτουν το «µυστικό» 
της υπεροχής του Κυριάκου Μητσοτάκη, του 
πολιτικού κεφαλαίου που διατηρείται µεγάλο 
παρά τις δυσκολίες αυτών των χρόνων, 
την εµπιστοσύνη που συγκεντρώνει από 
πολίτες που δεν ανήκουν στον χώρο της Νέας 
∆ηµοκρατίας.
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Οι «απατεώνες», πρώην «gentlemen»
που ξηµεροβραδιάζονται στο Κολωνάκι!

Σ
οφιστικέ, στυλάτοι, κουστουµά-
τοι και ενίοτε γραβατοµένοι. Ένα 
διαχρονικό φαινόµενο από «έκ-
πτωτους» πρίγκιπες της πολιτι-

κής και µονίµως σιτιζόµενους από τον δηµό-
σιο κορβανά. Στις τάξεις τους, µία πλειάδα, 
ένα  συνονθύλευµα  ετερόκλητων ανθρώ-
πων, ακόµη και «µπουµπουκιών» της κοινω-
νίας όπως πρώην τρόφιµοι σωφρονιστικών 
ιδρυµάτων, υπόδικοι, παπάδες που οπλοφο-
ρούν και αστυνοµικοί που αράζουν, οληµερίς 
στη βάρδια τους, πίνοντας το καφεδάκι τους, 
προσφορά του καταστήµατος για ευνόητους 
λόγους.

Επιδίδονται σε µακρόσυρτες πολιτικο-οι-
κονοµικό- κοινωνικές αναλύσεις, που αφή-

νουν παγερά αδιάφορους, ακόµη και τους 
σερβιτόρους! Ανεβοκατεβάζουν κυβερνή-
σεις, σχολιάζουν τους πάντες και τα πάντα 
και δίνουν υποσχέσεις σε αφελείς, από δι-
ορισµούς στο ∆ηµόσιο, σβήσιµο κλήσεων 
Τροχαίας και για πολλά ακόµη ευτράπελα.

Φυσικά,  οι «θαµώνες» αυτοί, δεν είναι 
η µοναδική πελατεία των cafe, στην πλατεία 
του Κολωνακίου. Υπάρχουν πελάτες, αξιόλο-
γες προσωπικότητες, πολιτικοί, επιχειρηµατί-
ες, πολίτες που απολαµβάνουν τον καφέ και 
το ποτό τους µετά από µια κουραστική ηµέ-
ρα στο γραφείο τους ή κάποιο απαραίτητο 
shopping!

Από όλα έχει ο «µπαχτσές», στη πλατεία 
Κολωνακίου!

ΑΥΤΟΨΙΑ/

ΤΑ… ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΑ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

Και πάντα, δεν µπορεί να µην είναι επίκαιρο το τραγού-
δι του Κώστα Χατζή «Κολωνάκι place» (1971) σε στίχους 

Νίκου Ζακόπουλου και µουσική του Κώστα Χατζή. 
∆είτε γιατί: 

Γύρω καφενεία, ζαχαροπλαστεία,
άνθρωποι του κόσµου και του υποκόσµου,

πρόσωπα αστεία, ύφος και σοφία,
πόζα και σοφία στη µικρή πλατεία.

Στη µικρή πλατεία, στη µικρή πλατεία,
στη µικρή πλατεία την αστεία.

Ασθενικά δεντράκια γεµάτα τραπεζάκια,
πλήθος τραπεζάκια, αριστοκρατία,
φίνα πελατεία, ουίσκι, τσιγαράκι,

ουίσκι και φλερτάκι και καµιά ληστεία.

Στη µικρή πλατεία, στη µικρή πλατεία,
στη µικρή πλατεία την αστεία.

Αργόσχολες κυρίες, βεντέτες, ευκαιρίες,
ποιητές, τάχα, ζωγράφοι, µουσάτοι, µαγκάτοι,

ποζάρουν µε µανία, στήνονται µε τις ώρες,
µιλούν για µεγαλεία στη µικρή πλατεία.

Στη µικρή πλατεία, στη µικρή πλατεία,
στη µικρή πλατεία την αστεία.

Ψαρικά, ανθοπωλεία, εξατµίσεις, φασαρία,
ταξιτζήδες, ραλιτζήδες, µπίζνες και αεριτζήδες,

γκουβερνάντες, στιλβωτήρες, στήσιµο και σνοµπαρία,
πλούσιοι και αφραγκία και µπλου τζιν και ευωδία.

Στη µικρή πλατεία, στη µικρή πλατεία,
στη µικρή πλατεία την αστεία.

Πονηρουλες κυριούλες µα και υπηρετριούλες,
λολίτες, γυναικάκια, µίνι, µάξι και σορτσάκια,

κύριοι µε κιµονό, κρεµαστάρια στο λαιµό,
µασκαράδες, κωµωδία, δεσποινίδες, αµαρτία

και καρέκλες ποικιλία.

Στη µικρή πλατεία, στη µικρή πλατεία,
στη µικρή πλατεία την αστεία.

Το πρωί σνοµπαρία, ψώνια στα παντοπωλεία,
συγγραφείς τα µεσηµέρια πίνουν µπύρα, γράφουν έργα,

αφηγούνται ιστορίες σε µεσόκοπες κυρίες,
θεατρίνες όλο νάζι, παίδαροι πολλοί και χάζι,

σούρτα φέρτα το βραδάκι, σταυροπόδι και ουζάκι,
άγχος, τάχα, κι αγωνία, ένα παγωτό στα τρία.

Στη µικρή πλατεία, στη µικρή πλατεία,
στη µικρή πλατεία την αστεία.

Με τα φώτα στολισµένοι, θυµωµένοι, πικραµένοι,
άλλοι ευχαριστηµένοι, στις καρέκλες καθισµένοι,
κολληµένοι, στοιβαγµένοι, λένε, θάβουν µε µανία,

νύχτα περασµένες µία, νύχτα, πλήξη και ανία.
Γαρδένιες πουλάει η Γεωργία κι είναι όλα γοητεία,
στη µικρή πλατεία, στη µικρή πλατεία την αστεία.



Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης

Οι πολίτες ξέρουν ότι ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης ζυγίζει 
τα λόγια του αυτά που λέει 
τα κάνει πράξη. Άλλο ένα 
ποιοτικό χαρακτηριστικό 
που αποτυπώνεται στις 
δηµοσκοπήσεις, όπου στο 
ερώτηµα «ποιον πολιτικό 
αρχηγό εµπιστεύεστε 
περισσότερο ως πρωθυπουργό», 
η συντριπτική πλειοψηφία 
απαντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τ
ην Τρίτη ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης περιόδευσε στα 
Άγραφα, µία από τις πιο 
αποµονωµένες ορεινές 

περιοχές της χώρας. Περπατώντας σε 
ένα από τα χωριά της περιοχής συνά-
ντησε µπροστά του έναν από τους ελά-
χιστους µικρούς µαθητές. 

«Πώς σε λένε;», ρώτησε ο πρωθυ-
πουργός. «Γιώργο», απάντησε το παι-
δί. «Σας είπε τα κάλαντα», είπε κάποιος 
και τότε ο πρωθυπουργός θυµήθηκε 
«Α, εσύ είσαι! Μπράβο ρε συ και έλε-
γα πού τον θυµάµαι. Τον δρόµο δεν 
ήθελες; Γι' αυτό ήρθαµε!». Το αίτηµα 
είχε εκφράσει ο µικρός Γιώργος µα-
ζί µε τους συµµαθητές του όταν είχαν 
πει ψηφιακά τα κάλαντα στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη το 2020, ελέω κορωνοϊού.

Σε αυτή την αξιοπιστία ποντάρει ο 
πρωθυπουργός για στην εκλογική µά-
χη που έπεται, είτε αφορά ένα αίτηµα 
µικρών µαθητών σε ένα από τα αποµα-
κρυσµένα χωριά της ορεινής Ελλάδας, 
είτε µία από τις κεντρικές πολιτικές δε-
σµεύσεις όπως η µείωση των φόρων. 
Το βασικό σύνθηµα σε κάθε περιοδεία 
που πραγµατοποιεί είναι «το είπαµε το 
κάναµε», αναδεικνύοντας  την συνέ-
πεια των λόγων µε τις πράξεις. 

Το έκτισε εν µέσω κρίσεων 
Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που έκτι-
σε σε βάθος χρόνου και εν µέσω πρω-

τόγνωρων κρίσεων που έπληξαν την 
χώρα την τελευταία τριετία, από τον 
κορωνοϊό έως την ενεργειακή κρίση 
απόρροια του πολέµου στην Ουκρα-
νία. «Οι πολίτες γνωρίζουν πως µιλά 
µετρηµένα και αυτά που λέει τα εννο-
εί», όπως σηµειώνει συνεργάτης του κ. 
Μητσοτάκη, εξηγώντας την εµπιστο-
σύνη του εκλογικού σώµατος προς το 
πρόσωπο του που αποτυπώνεται και 
στις µετρήσεις που έχουν δηµοσιευ-
τεί το τελευταίο διάστηµα. Σύµφωνα 
µε την δηµοσκόπηση της Alco για τον 
Alpha την ερώτηση ποιος πιστεύουν 
µεταξύ Μητσοτάκη ή Τσίπρα µπορεί να 
διαχειριστεί καλύτερα την ακρίβεια το 
32% απαντά ο πρωθυπουργός έναντι 
του 22% που εµπιστεύεται τον αρχηγό 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Στην 
στήριξη της κοινωνίας για την θέρµαν-
ση τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 33% 
και 24%, ενώ σαρωτική είναι η διαφο-
ρά στην διαχείριση των ελληνοτουρκι-
κών µε 43% έναντι 17% και της εγκλη-
µατικότητας µε 31% έναντι 17%.

Που θα κριθεί η µάχη 
Σε αυτά τα πεδία θα κριθεί η πολιτική 
µάχη τους επόµενους µήνες στην πο-
ρεία προς τις κάλπες, όπως εκτιµούν 
στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου. 
«Για τον κ. Τσίπρα είναι πολύ δύσκολο 
να αντιπαρατεθεί στο πεδίο την ελλη-
νοτουρκικών ή της ασφάλειας», επιση-

µαίνουν συνεργάτες του πρωθυπουρ-
γού, βασίζοντας την εκτίµηση του στην 
αντίδραση της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης στα όσα είπε ο κ. Μητσοτά-
κης για την αστυνόµευση και την αντι-
µετώπιση του εγκλήµατος, όπου «ο 
ΣΥΡΙΖΑ είχε να µιλήσει µόνο για µε-
µονωµένα περιστατικά αστυνοµικής 
αυθαιρεσίας που αντιµετωπίστηκαν 
άµεσα από την υπηρεσία τους, ενώ αυ-
τό που καίει τους πολίτες είναι η ασφά-
λεια στις πόλεις και τις γειτονιές όπου 
η κυβέρνηση έχει να επιδείξει πραγµα-
τικό έργο και αυτό γίνεται αντιληπτό», 
όπως επισηµαίνουν. Στα δε ελληνο-
τουρκικά ο ΣΥΡΙΖΑ µοιάζει αποµο-
νωµένος στο περιθώριο της εθνικής 
πολιτικής αντιµαχόµενος τις στρατηγι-
κές επιλογές που θωρακίζουν τη χώρα, 
όπως οι αµυντικές συµφωνίες µε της 
Ηνωµένες Πολιτείες και την Γαλλία ή 
τον εξοπλισµό των Ενόπλων ∆υνάµε-
ων, «όταν δεν συντάσσεται µε την τουρ-
κική προπαγάνδα στο µεταναστευτι-
κό», όπως µεταδίδουν οι ίδιες πηγές.

Κουµουνδούρου
και ακρίβεια 
Η Κουµουνδούρου που βλέπει να µην 
µπορεί να κλείσει την ψαλίδα µε το κυ-
βερνών κόµµα «θα παίξει τα ρέστα της 
στο θέµα της ακρίβειας», όπως εκτι-
µούν στο Μέγαρο Μαξίµου. Αναµέ-
νουν να ποντάρει στην φθορά της κυ-

βέρνησης από µια εξωγενή κρίση που 
πλήττει όλες τις ευρωπαϊκές οικονοµί-
ες µε τον υψηλό πληθωρισµό, επιχει-
ρώντας να παρουσιάσει τις επιπτώ-
σεις ως ελληνικό φαινόµενο. «Ο κ. 
Τσίπρας θα κάνει πόλεµο φθοράς κα-
θώς ποτέ δεν βασιζόταν στην ικανότη-
τα του να παρουσιάσει προτάσεις και 
ρεαλιστικές λύσεις», σύµφωνα µε την 
περιγραφή στελέχους του στενού κυ-
βερνητικού κύκλου. Βέβαια, επιση-
µαίνει η ίδια πηγή, οι πολίτες γνωρί-
ζουν πλέον εκ πείρας τα ψέµατα του κ. 
Τσίπρα και δεν παρασύρονται µε ευ-
κολία στο λαϊκίστικο αφήγηµα που χτί-
ζει. Εδώ, υπεισέρχεται ο παράγοντας 
αξιοπιστία, που στην κυβέρνηση θεω-
ρούν το ισχυρό ατού του πρωθυπουρ-
γού. «Οι πολίτες ξέρουν ότι ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης ζυγίζει τα λόγια του αυτά 
που λέει τα κάνει πράξη», σηµειώνουν 
από το Μέγαρο Μαξίµου και φέρνουν 
ως παράδειγµα τα 52 δισ. που δαπα-
νήθηκαν για την στήριξη της κοινωνί-
ας και των επιχειρήσεων στην πανδη-
µία και την επιδότηση του ηλεκτρικού 
ρεύµατος, την οποία βλέπουν οι κατα-
ναλωτές να αποτυπώνεται στους λογα-
ριασµούς τους. Είναι άλλο ένα ποιοτι-
κό χαρακτηριστικό που αποτυπώνεται 
στη δηµοσκόπηση της Alco, όπου στο 
ερώτηµα «ποιον πολιτικό αρχηγό εµπι-
στεύεστε περισσότερο ως πρωθυπουρ-
γό», το 31% απαντά τον Κυριάκο Μη-

τσοτάκη, έναντι του 20% που απαντά 
τον Αλέξη Τσίπρα.

Συσπείρωση και ετοιµότητα 
Με διακηρυγµένο στόχο την αυτοδυνα-
µία και µε δεδοµένη την µακρά προε-
κλογική περίοδο στην οποία έχει εισέλ-
θει η χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
στρέφει την προσοχή του και στο εσω-
τερικό του κόµµατος µε στόχο την συ-
σπείρωση και την ετοιµότητα του µηχα-
νισµού. Η αποστροφή της οµιλίας του 
«δεν θα ήµουν πρωθυπουργός αν δεν 
ήµουν πρόεδρος της Ν∆» προς τους 
προέδρους ΝΟ∆Ε και κοµµατικά στε-
λέχη από όλη την Ελλάδα, το περασµέ-
νο Σάββατο στο ΟΑΚΑ, είναι ένα µή-
νυµα σεβασµού προς την παράταξη και 
κοµµατικού πατριωτισµού προς τα µέ-
λη του κόµµατος. Η πολυπόθητη πλειο-
ψηφία στην επόµενη Βουλή απαιτεί την 
στήριξη της κεντροδεξιάς χωρίς αστερί-
σκους ώστε να µην υπάρξει πισωγύρι-
σµα για την χώρα και σε αυτή την προ-
σπάθεια, όπως επισηµαίνουν στελέχη 
της Πειραιώς, δεν περισσεύει κανένας.

Ενεργοποίηση
όλων των στελεχών  
Με πρωτοβουλίες τόσο του Μαξίµου 
όσο και της Πειραιώς ενεργοποιούνται 
στελέχη σε όλη τη χώρα ώστε να προ-
σεγγίσουν δυσαρεστηµένους ψηφο-
φόρους, αλλά και να δώσουν λύσεις σε 
προβλήµατα που παραµένουν ανοιχτά. 
Ταυτόχρονα υπάρχουν ανοίγµατα σε 
δεξαµενές ψηφοφόρων και σε άλλους 
πολιτικούς χώρους µε έµφαση στο κέ-
ντρο που εκτιµάται ότι θα κρίνει και το 
τελικό αποτέλεσµα της εκλογικής µά-
χης. Ποσοστό µεγαλύτερο του ενός τρί-
του των αναποφάσιστων ψηφοφόρων 
αυτοπροσδιορίζεται στον χώρο µετα-
ξύ κεντροαριστεράς – κέντρου – κε-
ντροδεξιάς που είναι ένα κρίσιµο µέ-
γεθος τια την τελική διαµόρφωση των 
πολιτικών συσχετισµών. Ο κ. Μητσο-
τάκης θεωρείται προνοµιακός συνοµι-
λητής αυτού του χώρου που του έδω-
σε µια µεγάλη νίκη στις εκλογές του 
2019 και το ίδιο επιδιώκει και για αυ-
τές του 2023. 

Συνέπεια λόγων και πράξεων 
Στην αξιοπιστία ποντάρει ο Πρωθυπουργός µε βασικό σύνθηµα «το είπαµε το κάναµε»
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Θ
υµάµαι ένα τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ  κάπου ανά-
µεσα στο 1999 και το 
2000, τότε που µαινόταν 

ο δεύτερος πόλεµος ανάµεσα στην 
Ρωσία και τους Τσετσένους αυτονο-
µιστές. Η αγριότητα του πολέµου αυ-
τού ήταν πρωτοφανής και είχε προ-
σελκύσει το ενδιαφέρον όλης της 
υφηλίου, κυρίως διότι οι αντάρτες 
Τσετσένοι είχαν προκαλέσει φοβε-
ρά πλήγµατα στην πανίσχυρη ρω-
σική στρατιωτική µηχανή. Αντι-
στοίχως οι Ρώσοι είχαν επιδοθεί σε 
τροµερές αγριότητες κατά µάχιµων 
και αµάχων, προσπαθώντας να ανα-
κτήσουν τον έλεγχο αυτής της άγρι-
ας περιοχής. 

Όλοι αναρωτιόµασταν πως διά-
βολο µια χούφτα άτακτοι ήταν δυνα-
τόν να αντιµετωπίζουν µε τόση επι-
τυχία τα ρωσικά τεθωρακισµένα και 
το βαρύ πυροβολικό τους. Η απορία 
λύθηκε (στο δικό µου τουλάχιστον 
µυαλό) όταν είδα µια ανταπόκριση 
του BBC από το Γκρόζνυ. Μια εξη-
ντάρα ξερακιανή µαυροφορεµένη 
Τσετσένα, δίχως ίχνος λυγµού στην 
φωνή της, έλεγε στον Βρετανό ρε-
πόρτερ: «Έχω τρεις γιους και πολε-
µάνε και οι τρεις τους Ρώσους. Λυ-
πάµαι που δεν έκανα δώδεκα, να 
τους στείλω και τους δώδεκα στο 
µέτωπο.» 

Συγκλονιστική δήλωση
Εκείνη η δήλωση µιας µάνας που 
τότε είδα τυχαία σε κάποιο δελτίο 
ειδήσεων, µε συγκλόνισε. Και δεν 
παύω να την θυµάµαι κάθε φορά 
που ακούω τυχάρπαστους Έλληνες 
υπερπατριώτες, του καφενείου ή της 
τηλεοπτικής ατάκας, να εξανίστανται 
για την διαχρονική στάση των ελλη-
νικών κυβερνήσεων και των στρατι-
ωτικών µας ηγεσιών απέναντι στους 
Τούρκους. Αυτές οι εύκολες κραυ-
γές εθνικής αγανάκτησης την ώρα 
του καφέ και του κουλουριού, αυ-
τοί οι ανέξοδοι ηρωισµοί του κανα-
πέ και της ταβέρνας, βοούν στ’ αυτιά 
µου από τότε που θυµάµαι τον εαυ-
τό µου. 

Εθνικοπατριωτικές
κραυγές
Ειδικά αυτό τον καιρό που ο Ερντο-
γάν έχει κόψει καπίστρι, οι εθνικο-
πατριωτικές αυτές κραυγές φτάνουν 
καθηµερινά ως τα ουράνια. Όχι από 
όλους, για να είµαστε εξηγηµένοι, 
ούτε από πάρα πολλούς. Όµως αυ-
τοί οι λίγοι που είτε κάνουν καριέ-
ρα ως πολεµοχαρείς πατριώτες είτε 
η αφέλεια τους ξεπερνά κάθε λογικό 

όριο, διαθέτουν πολύ ισχυρή φωνή 
και διαύλους µαζικής επικοινωνίας. 
Ποιο κανάλι, εξάλλου, προσκαλεί 
έναν νουνεχή και σοβαρό άνθρω-
πο, που πριν µιλήσει για τόσο σο-
βαρά και επικίνδυνα θέµατα βυθί-
ζει την γλώσσα του µέσα στο µυαλό 
του; Κανένα. Τα «Αέρα!» πουλάνε, 
όχι τα «προσέξτε».

Πόλεµος και… καφενεία 
Επειδή όµως ο πόλεµος είναι πολύ 
σοβαρή υπόθεση για να την εµπι-
στευτούµε στους στρατηγούς (όπως 
είχε πει ο Κλεµανσό), είναι εξ’ ίσου 
σοβαρή για να την εµπιστευτού-
µε στα καφενεία και στα τηλεοπτι-
κά στρογγυλά τραπέζια. Όλοι αυτοί 

που µε µέγιστη άνεση και ευκολία 
κραυγάζουν καθηµερινά «γιατί δεν 
βυθίζουµε τα καράβια τους;», «γιατί 
δεν ρίχνουµε τα αεροπλάνα τους;», 
«γιατί δεν απαντάµε στον Ερντογάν 
στους ίδιους πολεµικούς τόνους;», εί-
ναι είτε βαλτοί, είτε ανόητοι. Και σί-
γουρα δεν έχουν ιδέα τι σηµαίνει πό-
λεµος. Άρα δεν έχουν ιδέα και πως 
κερδίζεται.

Οι µανάδες…
Οι πόλεµοι δεν κερδίζονται ούτε 
από την πληθώρα και την τελειότη-
τα των οπλικών συστηµάτων, ούτε 
από τους φαντάρους, ούτε από τους 
στρατηγούς, ούτε από τους υπουρ-
γούς άµυνας. Μ’ αυτά ξεκινάνε οι 

πόλεµοι, αλλά στο τέλος της ηµέ-
ρας οι πόλεµοι κερδίζονται από τις 
µανάδες. Η επισήµανση µου µοιά-
ζει περισσότερο λογοτεχνικό σχή-
µα λόγου παρά ρεαλιστική προσέγ-
γιση της πραγµατικότητας, αν όµως 
το απογυµνώσουµε από τα συγκινη-
σιακά στοιχεία θα καταλάβουµε ότι 
επαναλαµβάνει µια απλή συνταγή 
όλων των πολεµικών εγχειριδίων. 
Οι πόλεµοι κερδίζονται απ’ τα µε-
τόπισθεν. Από τις εφεδρείες και τα 
ψυχικά αποθέµατα των λαών που 
υπάρχουν πίσω απ’ τα στρατεύµατα. 

Υπάρχει σηµερινή Ελληνίδα µά-
να που θα πει αυτό που εκστόµισε 
η Τσετσένα του προλόγου; Όχι δεν 
υπάρχει. ∆εν την µέµφοµαι, δεν την 
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Όλοι αυτοί που µε µέγιστη άνεση και ευκολία κραυγάζουν καθηµερινά 
«γιατί δεν βυθίζουµε τα καράβια τους;», «γιατί δεν ρίχνουµε τα αεροπλάνα 

τους;», «γιατί δεν απαντάµε στον Ερντογάν στους ίδιους πολεµικούς 
τόνους;», είναι είτε βαλτοί, είτε ανόητοι. Και σίγουρα δεν έχουν ιδέα τι 

σηµαίνει πόλεµος. Άρα δεν έχουν ιδέα και πως κερδίζεται...

Οι εθνικοπατριωτικές αυτές κραυγές φτάνουν καθηµερινά ως τα ουράνια. 
Όχι από όλους, για να είµαστε εξηγηµένοι, ούτε από πάρα πολλούς.

Όµως αυτοί οι λίγοι που είτε κάνουν καριέρα ως πολεµοχαρείς
πατριώτες είτε η αφέλεια τους ξεπερνά κάθε λογικό όριο, διαθέτουν

πολύ ισχυρή φωνή και διαύλους µαζικής επικοινωνίας.

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

Είμαστε έτοιμοι
να πολεμήσουμε;
Τα «Αέρα!» πουλάνε,

όχι τα «προσέξτε»



κατακρίνω, απλώς περιγράφω την 
κατάσταση που υπάρχει στην χώρα 
μου, μέρος της οποίας είμαι και εγώ. 
Διότι όταν κάποιος υψώνει ηρωικά 
την φωνή του και κραυγάζει «κάντε 
πόλεμο τώρα, αλλιώς είστε υποχω-
ρητικοί και φοβητσιάρηδες», πρέπει 
να έχει επίγνωση ότι αυτή η έξαρση 
σέρνει πίσω της και ρίσκο και κόστος. 
Για όλους μας, άρα και γι αυτόν που 
το εκστομίζει με μέγιστη ευκολία. 

Και ένας γιος, προσφορά…
Όταν ξεκινάς εύκολα και αβασάνι-
στα ένα βαρύ θερμό επεισόδιο που 
ενδέχεται να καταλήξει σε πόλε-
μο, πρέπει να έχεις έτοιμο κι έναν 
γιο να προσφέρεις. Να πολεμήσει, 
να σκοτωθεί, να τραυματιστεί, να 
ακρωτηριαστεί, να κακοπεράσει. Τις 
εθνικές μάχες δεν τις δίνουν επαγ-
γελματίες επειδή παίρνουν μισθό. 
Τις μάχες τις δίνουν τα κανονικά 
παιδιά κάθε απλής οικογένειας, δεν 
τις δίνουν τα λεφτά που βγαίνουν 
απ’ τους προϋπολογισμούς. Οι πό-
λεμοι κερδίζονται (αν κερδίζονται) 
με αίμα και πόνο στα πεδία των μα-
χών, όχι με χρήμα εκ του μακρόθεν. 
Σκληρά λόγια είναι αυτά, αλλά μερι-
κές φορές είναι καλύτερα να γράφε-
ται και να λέγεται η γυμνή αλήθεια 
από το να πετάμε σε σύννεφα ανέ-
ξοδης εθνικής περηφάνιας και αντί-
στοιχων απαιτήσεων.

Το κόστος του πολέμου 
Πόλεμος επίσης σημαίνει κόστος, τε-
ρατώδες κόστος. Σημαίνει ότι η γε-
νιά που θα βρεθεί στην δίνη του, θα 
πάει πίσω μια δεκαετία ή και εικο-
σαετία. Όλοι αυτοί που κραυγάζουν, 
εκτός από το να δώσουν τους γιους 
τους, τους ανιψιούς τους, τους εγγο-
νούς τους, είναι διατεθειμένοι και να 
πληρώσουν; Ή μήπως απαιτούν νί-
κη και εθνική περηφάνια, αλλά με 
άλλους να πολεμήσουν και να ξο-
δευτούν; Μήπως απαιτούν και τα 
επιδόματα και τα fuel pass και τα 
αναδρομικά των συντάξεων τους 
και τους τουρίστες να φέρνουν ζε-
στό χρήμα στην τσέπη τους, αλλά 
και την γαλανόλευκη να κυματίσει 
στην Πόλη; 

Και κείνοι οι Έλληνες γονείς 
(πατέρας και μάνα, δεν εξαιρώ κα-
νέναν) που μισό χρόνο πριν παρου-
σιαστεί ο γιός τους φαντάρος για μια 
θητεία εννιά μηνών, ψάχνουν απε-
γνωσμένα τα «μέσα» στο ΓΕΕΘΑ 
για να του εξασφαλίσουν παραμο-
νή δίπλα στο σπίτι του «διότι το παιδί 
δεν αντέχει», πόσο έτοιμοι είναι ψυ-
χολογικά να αντέξουν την αγριότη-

τα ενός σύγχρονου καταστροφικού 
πολέμου; Δεν λέω ότι έχουν άδικο 
ως προς τις ανησυχίες τους για τον 
γόνο τους και για το επίπεδο της ζω-
ής τους, απλώς λέω ότι η επίδειξη 
υπερβάλλοντος πατριωτισμού πρέ-
πει να συμβαδίζει και με το υπόλοι-
πο status της ζωής τους.

Η Ελλάδα έχει κόκκινες 
εθνικές γραμμές
Παρακαλώ να μην παρεξηγηθώ. Η 
Ελλάδα έχει κόκκινες εθνικές γραμ-
μές, η παραβίαση των οποίων θα 
μας οδηγήσει σε αντίδραση με κά-
θε μέσον που διαθέτουμε. Και ευ-
τυχώς, σήμερα διαθέτουμε αρκετά 
μέσα ώστε να αισθανόμαστε επαρ-
κείς και σίγουροι. Απλώς είναι ευ-
τύχημα που η εξωτερική και αμυντι-
κή μας πολιτική βρίσκεται στα χέρια 
επαγγελματιών που έχουν επίγνω-
ση της κατάστασης και όχι του κάθε 
καφενόβιου που σφάζει πέντε Τούρ-
κους για πρωινό κι άλλους τόσους 
για βραδινό. Και ξέρω επίσης πως 
όταν θα έρθει (αν έρθει) η ώρα για 
έναν έντιμο εθνικό αγώνα, θα είναι 
ο απλός Έλληνας και η απλή Ελλη-
νίδα που θα προσφέρουν αδιαμαρ-
τύρητα και τον γιο τους και το υστέ-
ρημα τους.  

Έχω δε την έντονη υποψία, ότι 
ακριβώς τότε που θα έρθει (αν έρ-
θει)  η πραγματικά κρίσιμη στιγμή, 
οι σημερινοί Ελληνάρες υπερπατρι-
ώτες θα λουφάξουν στα μετόπισθεν, 
έτοιμοι να κάνουν εκ του ασφαλούς 
την βιτριολική κριτική τους σε κεί-
νους που παλέψουν και θα πληρώ-
σουν. Κάποιοι θα πουν ότι ενδέχεται 
να τους αδικώ, αλλά η ιστορία άλ-
λα μας διδάσκει. Κι εμείς οι Έλλη-
νες είμαστε αριστοτέχνες στην επα-
νάληψη της. 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR
EEΣάββατο 22 & Κυριακή 23 Oκτωβρίου 2022

5
Οι Έλληνες γονείς (πατέρας και μάνα, δεν εξαιρώ κανέναν) που μισό χρόνο 
πριν παρουσιαστεί ο γιός τους φαντάρος για μια θητεία εννιά μηνών, ψάχνουν 
απεγνωσμένα τα «μέσα» στο ΓΕΕΘΑ για να του εξασφαλίσουν παραμονή δίπλα 
στο σπίτι του «διότι το παιδί δεν αντέχει», πόσο έτοιμοι είναι ψυχολογικά να 
αντέξουν την αγριότητα ενός σύγχρονου καταστροφικού πολέμου;

Οι πόλεμοι δεν 
κερδίζονται ούτε από 
την πληθώρα και την 

τελειότητα των οπλικών 
συστημάτων, ούτε από 
τους φαντάρους, ούτε 
από τους στρατηγούς, 

ούτε από τους 
υπουργούς άμυνας. 
Μ’ αυτά ξεκινάνε οι 

πόλεμοι, αλλά στο τέλος 
της ημέρας οι πόλεμοι 

κερδίζονται από τις 
μανάδες…



H
Λιζ Τράς έκανε την «κωλοτού-
µπα» της, κάτω από το βάρος 
των αντιδράσεων για την οικο-
νοµική πολιτική της, που  τρο-

µοκράτησε  επενδυτές και υποχρέωσε  την 
Τράπεζα της Αγγλίας  και το ∆ΝΤ να πα-
ρέµβουν. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Το 
χάος που προκάλεσε την οδήγησε σε πα-
ραίτηση 44 µέρες µετά την ανάληψη της 
εξουσίας. Πλήρωσε την ασχετοσύνη της 
και την παραπλάνηση των πολιτών.   (∆ια-
βάστε σχετικά στις σελίδες 12-13)

Ενας  δικός µας, ο  πρωθυπουργός το 
2015, προκάλεσε δηµοψήφισµα σε µια 
εβδοµάδα, άλλαξε το αποτέλεσµά του σε 
µια  βραδιά ,µε µια ιστορική «κωλοτούµπα» 
κάτω από το βάρος διεθνών πιέσεων, προ-
κειµένου να µείνει η χώρα στην ευρωζώ-
νη. Χωρίς να ζητήσει «συγγνώµη» για τα 
100 δισεκατοµµύρια που «φόρεσε» στους

φορολογούµενους, κέρδισε τις εκλο-
γές και τώρα µετά από επτά χρόνια διεκ-
δικεί ξανά την εξουσία! ∆ιαφορετικές χώ-
ρες, διαφορετικοί λαοί, άλλοι συγχωρούν 
τις «κωλοτούµπες» κι άλλοι ζητούν το κε-
φάλι εκείνου που έκανε τα λάθη και βρέ-
θηκε πολύ λίγος.

Τα λάθη της Τρας,  την οδήγησαν στην 
παραίτηση νωρίτερα από ότι προβλεπόταν 
από το καταστατικό του κόµµατος των συ-
ντηρητικών. Τα λάθη του  κ. Τσίπρα συγ-
χωρέθηκαν από το κόµµα του που τον επα-
νεξέλεξε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. ∆εν τα 
συγχώρεσαν όµως οι πολίτες στις εκλογές 
του 2019. 

Η Λιζ Τρας, δεν πρόκειται ποτέ πια να 
ζητήσει την ψήφο των Βρετανών, ο κ Τσί-
πρας τολµά και το κάνει. Εκτιµά µάλιστα 
πως εκείνο το παρελθόν του έχει σβήσει 
στη µνήµη των πολιτών και πως έρχεται 

ξανά η ώρα να πάρει πίσω της εξουσία που 
έχασε τον Ιούλιο του 2019.

«Νέο πλαίσιο στις εκλογές»
βλέπει ο Τσίπρας
Παραβλέποντας  τις απανωτές δηµοσκο-
πήσεις που δείχνουν µια διαφορά 6-9 και 
πλέον µονάδων µεταξύ Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ... 
ελπίζει σε νίκη. Προ ηµερών είπε πως «αν 
οι εκλογές γίνονταν πριν από το καλοκαίρι, 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα δυσκολευόταν να βγει πρώ-
τος. Η απόφαση του κ. Μητσοτάκη όµως,  
να πάει στο τέλος της τετραετίας διαµορ-
φώνει ένα νέο πλαίσιο...».

Κανείς εκτός από τον κ. Τσίπρα και 
τους  «ενοίκους»  της Κουµουνδούρου, 
δεν διαβλέπει  το «νέο πλαίσιο» στις έρευ-
νες της κοινής γνώµης, εκτός κι αν «ποντά-
ρουν» σε µια απρόβλεπτη κρίση, εθνικής 
καταστροφής, πείνας, παρόµοιας της κατο-

χής στην Αθήνα από την ακρίβεια, απω-
λειών ζωών από τον βαρύ χειµώνα ή κοι-
νωνική αναταραχή, όπως το 2008 και το 
2012. Οι ασχολούµενοι επιστηµονικά µε 
τις προθέσεις και τις τάσεις  της κοινής γνώ-
µης, οι δηµοσκόποι,  έχουν άλλη εικόνα 
από εκείνη της παρέας του κ. Τσίπρα.

Υποστηρίζουν  πως εδώ και χρόνια 
παρακολουθούν ένα πρωτόγνωρο πολιτι-
κό και κοινωνικό φαινόµενο.  Ο νυν πρω-
θυπουργός και το κόµµα του η Ν∆,  προη-
γούνται του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ είτε 
ως αντιπολίτευση,  είτε ως κυβέρνηση από 
το 2006 , παρά τις κρίσεις που µεσολάβη-
σαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, µε διαφορά 
που αγγίζει  εκείνη που καταγράφηκε στις 
εκλογές του 2019. 

Σε ένα µεγάλο ποσοστό, εκτιµούν πως 
η υπεροχή του κ. Μητσοτάκη και του κόµ-
µατος του, οφείλεται στη διαχειριστική ικα-
νότητα που έδειξε ως πρωθυπουργός,  αλ-
λά και στη στρατηγική του, που συνίσταται 
στον εκσυγχρονισµό της χώρας, στην ανά-
πτυξη της οικονοµίας, στις επενδύσεις, στη 
διανοµή των υπερεσόδων στην κοινωνία 

και τη διείσδυσή του στον Κεντρώο χώρο.
Οφείλεται, βεβαίως, και  στην αδυνα-

µία του κ. Τσίπρα να εκµοντερνίσει την πο-
λιτική του και το κόµµα του, να καταθέσει 
κυβερνητικό σχέδιο που να «κουµπώνει» 
µε τις σηµερινές και αυριανές ανάγκες και 
τα όνειρα της κοινωνίας.

Οφείλεται, όµως, και σε αυτό που ο 
κ. Τσίπρας νοµίζει πως οι πολίτες έχουν 
ξεχάσει. Την καταστροφική πολιτική του 
2015, που παράτεινε τα µνηµόνια, επέβα-
λε την πιο σκληρή φορολογία εξοντώνο-
ντας τους πολίτες και ανέδειξε την αδυνα-
µία του στη διακυβέρνηση της χώρας. Η  
Λιζ Τρας ζήτησε συγνώµη για την ασχε-
τοσύνη της, κάθισε στην άκρη και έβαλε 
έναν άλλον υπουργό Οικονοµικών για να 
βγάλει το “φίδι από την τρύπα” έχοντας 
υπόψη της, πως η παρουσία της στην πρω-
θυπουργία φτάνει στο τέλος της. Ο κ. Τσί-
πρας άλλαξε, κι αυτός, τον υπουργό Οι-
κονοµικών κ. Βαρουφάκη, που τώρα  
«φλερτάρει» µαζί του για µια κυβέρνηση 
συνεργασίας. Προχώρησε σε εκλογές και 
τις κέρδισε γιατί η τότε αξιωµατική αντιπο-
λίτευση έµοιαζε πολύ µε τη σηµερινή. Χω-
ρίς σχέδιο, µε βαρύ παρελθόν, πελαγωµέ-
νη από τα αδιέξοδα της.

Πέραν από τις µνήµες του 2015 , οι πο-
λίτες κοιτάζουν  το µέλλον τους. Το πρό-
γραµµα του κ. Τσίπρα στη ∆ΕΘ για µεγάλο 
µέρος της κοινωνίας είναι πια... ανύπαρκτο.  
Ούτε οι ίδιοι δεν µπόρεσαν  να το «περά-
σουν» στους πολίτες, γιατι απλά, ως υπερ-
βολικό στις δαπάνες του, φαντάζει ψεύτικο 
και λαϊκίστικο. Γι’ αυτό «ζυµώνονται» και 
µεταξύ τους και µε τα τρολ τους στα social 
media και διαφωνούν αν θα πάνε προς το 
Κέντρο, αν θα πλευρίσουν και πώς τη µε-
σαία τάξη και τους «Κυρ Παντελήδες», δη-
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Το πρόγραµµα του κ. Τσίπρα στη ∆ΕΘ για µεγάλο µέρος
της κοινωνίας είναι πια  ανύπαρκτο.  Ούτε οι ίδιοι δεν

µπόρεσαν  να το «περάσουν» στους πολίτες, γιατι απλά, ως 
υπερβολικό στις δαπάνες του, φαντάζει ψεύτικο και λαϊκίστικο.

∆ιαφορετικές χώρες, διαφορετικοί λαοί. Άλλοι
συγχωρούν τις «κωλοτούµπες» και άλλοι ζητούν το κεφάλι 

εκείνου, που άλλα υποσχόταν κι άλλα έκανε, από ασχετοσύνη 
ή από εσκεµµένη παραπλάνηση του λαού του

Φαίνεται έγινε της µόδας η διεθνοποίηση της λέξης από τον Αλέξη, αλλά, δυστυχώς την πληρώνουν οι πολίτες

ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΑΛΛΟΥ «ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ»
Ο Ος



λαδή όσους λοιδορούσαν και φορολογού-
σαν άγρια τα χρόνια της εξουσίας τους.

Τα αντανακλαστικά
των Βρετανών 
Το κόµµα των συντηρητικών εξέλεξε την 
Λιζ Τρας παρότι γνώριζε τις απόψεις της 
για την ανάπτυξη της οικονοµίας. Αλλά 
έδειξε αντανακλαστικά όταν διαπίστωσε 
πως οι αγορές, µε αυτό το πρόγραµµα, οδη-
γούν τη βρετανική οικονοµία σε βάραθρο.

Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί να ανα-
πνεύσει χωρίς τον Τσίπρα. Παρότι κόµ-
µα της αριστεράς, έχει µετατραπεί στο κατ’ 
εξοχήν προσωποκεντρικό κόµµα της χώ-
ρας, που αντλεί όλη τη δύναµη του από τον 
πρόεδρο. 

Γι αυτό «ζυµώνονται»  µεταξύ τους και 
µε τα τρολ τους στα social media, κι όχι µε 
την κοινωνία. ∆ιαφωνούν ακόµα αν θα πά-
νε προς το κέντρο, αν θα πλευρίσουν και 
πως,  τη µεσαία τάξη και τους «Κυρ Πα-
ντελήδες», δηλαδή όσους λοιδορούσαν 
και φορολογούσαν τα χρόνια της εξουσίας 
τους και ποτέ δεν κοιτάνε «αν το ψάρι βρω-
µάει από το κεφάλι».

Ερµηνεύοντας
τις δηµοσκοπήσεις
Τις δηµοσκοπήσεις, αν τις διαβάζουν, τις  
ερµηνεύουν µε το δικό τους τρόπο, όπως 
ο κ. Βίτσας «Μια χαρά τα βλέπω εγώ. Κά-
ντε την πρόσθεση. Η δική µας πρόταση 
είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μέ-
ΡΑ25 και ανοχή του ΚΚΕ, θα δείτε ότι 
ξεπερνάµε το 40%», είπε και γέλασε κά-
θε... παρδαλό κατσίκι από τα βοσκοτόπια 
του Παππά!

Ασφαλώς, δεν είναι µόνο για γέ-
λια ο αλαζονικός κοµµατικός παραλογι-
σµός  ενός σοβαρού στελέχους του ΣΥ-
ΡΙΖΑ «και τα δικά µου,  δικά µου και τα 
δικά σου, δικά µου», είναι και για κλάµα-
τα αφού αυτοί οι συλλογισµοί αποτελούν 
παραδοχή της άσχηµης κατάστασης που 
βρίσκεται η αξιωµατική αντιπολίτευση!

Σχέδια... καφενείου
Στα σχέδια τους παραβλέπουν πως για να 
υπάρξει µέλλον στην πρόταση της «προ-
οδευτικής διακυβέρνησης», πέραν από το 
τί θα πουν τα κόµµατα και κυρίως το ΠΑ-
ΣΟΚ, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, να κερδίσει 
τις εκλογές µε την απλή αναλογική. Τα 
σχέδια καφενείου, αλλά και η εµµονή σε 
ένα αφήγηµα που µόνο ο κ. Βαρουφάκης 
έχει πει «ναι», δεν  ενισχύουν την εικόνα 
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Αντίθετα, επαναφέρουν µνήµες και συ-
ναισθήµατα του 2015 που παραµένουν ζω-
ντανά, όπως δείχνουν και οι έρευνες της 
κοινής γνώµης, που φέρουν τον  κ. Τσί-
πρα, συγκρινόµενο µε τον κ. Μητσοτάκη 
να υπολείπεται σε όλους τους τοµείς της 
πολιτικής. Ούτε και σ αυτό απαντούν στην 
Κουµουνδούρου, απλά ο ένας βλέπει «νέο 
πλαίσιο» και ο άλλος προσθέτει στα ποσο-
στά του ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά και των άλ-
λων κοµµάτων και φαντάζονται όλοι µαζί 
την εξουσία!

 
Μητσοτάκης: Ολική 
επαναφορά της αυτοδυναµίας
Ο κ. Μητσοτάκης, από την πλευρά του, 
µετά τη διατάραξη των σχέσεων του µε 
τον κ. Ανδρουλάκη, επανέφερε στην 
πρώτη γραµµή, το  δόγµα της αυτοδύνα-
µης κυβέρνησης. Η επιλογή του πρωθυ-
πουργού να περιοδεύσει σε όλη την πε-
ριφέρεια, µέσα στο φθινόπωρο, και να 
παρουσιάσει µε αυξανόµενη συχνότητα 
τα µικρά ή µεγάλα έργα της κυβέρνησης 
του, εντάσσεται στο σχεδιασµό ενίσχυσης 
του προφίλ του και ισχυροποίησης του 
εκλογικού διλήµµατος που ο ίδιος έθεσε 
«Μητσοτάκης ή Τσίπρας». 

 Η εντολή προς τους υπουργούς του να 
προχωρήσουν όλα τα έργα, να υλοποιη-
θούν όλες οι υποσχέσεις που δόθηκαν, 

αφορά την αξιοπιστία του συνθήµατος «το 
είπαµε το κάναµε». Στο Μαξίµου εκτιµούν 
πως οι εκλογές µε την  απλή αναλογική 
είναι οι πιο κρίσιµες αφού θα δείξουν αν 
είναι επιτεύξιµη η αυτοδυναµία ή όχι.

Ο πήχης είναι ψηλά, στο  37,5% για 
την απόκτηση αυτοδυναµίας, για να τον 
περάσουν θα πρέπει στις πρώτες εκλο-
γές να λάβουν ένα ποσοστό κοντά ή πά-
νω από το 35% . Εκτιµούν πως µε την 
πόλωση που θα προκληθεί και τα σκλη-
ρά διλήµµατα που θα τεθούν, µπορεί να 
κερδίσουν  δύο µε τρεις µονάδες. ∆ύσκο-
λο αλλά όχι ακατόρθωτο, λένε στην κυ-
βέρνηση. Χρειάζεται όµως δουλειά ως 
τότε, γιατί ο πρωθυπουργός θέλει η σύ-
γκριση της δικής του τετραετίας µε εκεί-
νης του κ. Τσίπρα να είναι καταλυτική. 
Τέτοια που κανείς δεν θα µπορεί να την 
αµφισβητήσει. 

Η Λιζ Τρας έγραψε ιστορία µε την «κω-
λοτούµπα» της και µε την ολιγοήµερη πα-
ρουσία της στη θέση του πρωθυπουργού. 
Αλλά αυτά συµβαίνουν στην Βρετανία. 
Στην Ελλάδα ο κ. Τσίπρας που  κατοχύ-
ρωσε διεθνώς τον όρο, παραµένει ηγέτης 
ενός µεγάλου κόµµατος και διεκδικεί την 
πρωθυπουργία. 

Και οι δύο, όµως, µοιάζουν στις αστο-
χίες και τις αποτυχίες τους που τελικά τις 
πληρώνουν οι πολίτες και οι χώρες τους...
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Παρά τα όσα λέει ο Τσίπρας 
και οι συν αυτώ

στην Κουµουνδούρου,
οι δηµοσκόποι, έχουν άλλη 

εικόνα. Υποστηρίζουν 
πως εδώ και χρόνια
παρακολουθούν ένα

πρωτόγνωρο πολιτικό και
κοινωνικό φαινόµενο. 
Ο νυν πρωθυπουργός

και το κόµµα του, η Ν∆, 
προηγούνται του κ. Τσίπρα 

και του ΣΥΡΙΖΑ είτε
ως αντιπολίτευση, είτε

ως κυβέρνηση από το 2006, 
παρά τις κρίσεις που µεσολά-

βησαν ή βρίσκονται
σε εξέλιξη, µε διαφορά που 

αγγίζει  εκείνη που καταγρά-
φηκε στις εκλογές του 2019. 
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«Ξύπνησε» η Ευρώπη!
στ) ταχεία παρακολούθηση της απλού-
στευσης των διαδικασιών αδειοδότησης 
προκειµένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των 
δικτύων, συµπεριλαµβανοµένων των 
µέτρων έκτακτης ανάγκης βάσει του άρ-
θρου 122 της ΣΛΕΕ (σ.σ. Συνθήκης Λει-
τουργίας της ΕΕ)·
ζ) µέτρα ενεργειακής αλληλεγγύης σε 
περίπτωση διακοπής του εφοδιασµού µε 
φυσικό αέριο σε εθνικό, περιφερειακό 
ή ενωσιακό επίπεδο, ελλείψει διµερών 
συµφωνιών αλληλεγγύης·
η) αυξηµένες προσπάθειες για εξοικονό-
µηση ενέργειας·
θ) κινητοποίηση συναφών εργαλεί-
ων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. 
Ταυτόχρονα, άµεση προτεραιότητα εί-
ναι η προστασία των νοικοκυριών και 
των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των πιο 
ευάλωτων στις κοινωνίες µας. Η δια-
τήρηση της παγκόσµιας ανταγωνιστι-
κότητας της Ένωσης είναι επίσης ση-
µαντική. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν 
όλα τα σχετικά εργαλεία σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των οικονοµιών µας, δι-
ατηρώντας παράλληλα την παγκόσµια 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και 
διατηρώντας ισότιµους όρους ανταγω-
νισµού και την ακεραιότητα της ενιαί-
ας αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
έχει δεσµευτεί για στενό συντονισµό 
των πολιτικών απαντήσεων. Τονίζει τη 
σηµασία του στενού συντονισµού και 
των κοινών λύσεων σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, όπου χρειάζεται, και δεσµεύεται 
να επιτύχει τους στόχους της πολιτικής 
µας µε ενιαίο τρόπο. Το Συµβούλιο θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις 
οικονοµικές εξελίξεις και έχει δεσµευ-
τεί να ενισχύσει περαιτέρω τον συντονι-
σµό µας, προκειµένου να παράσχουµε 
µια αποφασιστική και ευέλικτη πολιτι-
κή απάντηση.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανα-
λαµβάνει την ανάγκη να ενταθούν οι 
επενδύσεις στην ενεργειακή απόδο-
ση, στις έτοιµες για το µέλλον ενεργεια-
κές υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων 
των διασυνδέσεων, της αποθήκευσης 
και των καινοτόµων τεχνολογιών ανα-
νεώσιµων πηγών ενέργειας.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί 
την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες 
για τη διαρθρωτική µεταρρύθµιση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συµπε-
ριλαµβανοµένης της αποτίµησης των 
επιπτώσεων, και καλεί για περαιτέρω 
πρόοδο προς µια πλήρη Ενεργειακή 
Ένωση που εξυπηρετεί τον διττό στόχο 
της ευρωπαϊκής ενεργειακής κυριαρχί-
ας και της κλιµατικής ουδετερότητας.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα συ-
νεχίσει να εξετάζει το θέµα, καταλήγει 
το κείµενο των συµπερασµάτων.

Τ
ην ύστατη στιγµή το «αρ-
γοκίνητο υπερωκεάνιο» 
των Βρυξελλών κατάφερε 
να στρίψει προς τη σωστή 

κατεύθυνση µε τους 27 ηγέτες των κρα-
τών µελών να καταλήγουν σε µια κοινή 
απόφαση που αποτελεί την ευρωπαϊκή 
απάντηση στην ενεργειακή κρίση. 

Προηγήθηκαν µαραθώνιες δια-
πραγµατεύσεις και εντατικές διαβου-
λεύσεις για να γεφυρωθούν οι δια-
φορές που υπήρχαν στην αρχή της 
Συνόδου και µόλις τις πρωινές ώρες της 
Παρασκευής να επιτευχθεί ο τελικός 
συµβιβασµός για µία συνολική στρα-
τηγική, η οποία στοχεύει να περιορίσει 
στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις οικονο-
µικές επιπτώσεις από την διακύµανση 
των υψηλών τιµών του φυσικού αερίου.

Κρίσιµος, στην θετική κατάληξη 
των διαβουλεύσεων και την τελική δι-
αµόρφωση του κειµένου των συµπε-
ρασµάτων, ήταν ο ρόλος του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, όπως µεταφέρουν καλά 
ενηµερωµένες πηγές. Σύµφωνα µε τις 
ίδιες πληροφορίες, στο διάλειµµα της 
Συνόδου, στη µία τα ξηµερώµατα, όταν 
οι ηγέτες βγήκαν από την αίθουσα του 
Συµβουλίου και ξεκίνησαν κατ’ ιδίαν 
επαφές ο Έλληνας πρωθυπουργός δι-
αδραµάτισε ρόλο γεφυροποιού µεταξύ 
των διαφορετικών απόψεων την ώρα 
που η συζήτηση είχε περιέλθει σε αδιέ-
ξοδο, εξαιτίας της άκαµπτης στάσης που 
αρχικά τήρησε η Γερµανία για το θέµα 
του πλαφόν και ο Μάριο Ντράγκι που 
ζητούσε να υπάρχει αναφορά στο κεί-
µενο συµπερασµάτων για ένα χρηµα-
τοδοτικό εργαλείο προς ανακούφιση 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων κατά τα 
πρότυπα του Ταµείου Ανάκαµψης.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε επαφές και 
µε τους δύο ηγέτες προκειµένου να κάµ-
ψει τις αντιρρήσεις που εξέφραζαν και 
να υπάρξουν διατυπώσεις που θα κα-
λύπτουν και τις δύο πλευρές. Σε αυτές 
τις κρίσιµες διαβουλεύσεις της τελευταί-
ας, κυριολεκτικά, στιγµής η πειθώ του 
Έλληνα πρωθυπουργού ήταν κοµβική 
προκειµένου να αµβλυνθούν οι αντι-
θέσεις, να υπάρξει ο απαραίτητος συµ-
βιβασµός και να δοθεί το µήνυµα για 
την αποφασιστικότητα της Ευρώπης 
να αντιµετωπίσει την ενεργειακή κρί-

ση και να προστατέψει πολίτες και επι-
χειρήσεις.

Οι αποφάσεις των ηγετών 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνη-
σε ότι, υπό το φως της συνεχιζόµενης 
κρίσης, πρέπει να επιταχυνθούν και να 
ενταθούν οι προσπάθειες για τη µείω-
ση της ζήτησης, να υπάρξουν εγγυήσεις 
για την ασφάλεια του εφοδιασµού, την 
αποφυγή της επιβολής περιορισµών στις 
καταναλώσεις (rationing) και τη µείωση 
των τιµών της ενέργειας για τα νοικοκυ-
ριά και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την 
Ένωση, προσθέτοντας ότι η ακεραιότη-
τα της ενιαίας αγοράς πρέπει να προφυ-
λαχθεί.

Τονίζεται ακόµη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο καλεί το ίδιο το Συµβούλιο 
και την Επιτροπή να υποβάλουν επειγό-
ντως συγκεκριµένες αποφάσεις για τα 
ακόλουθα µέτρα, καθώς και για τις προ-
τάσεις της Επιτροπής, έχοντας αξιολο-
γήσει τον αντίκτυπό τους ιδίως στις υφι-

στάµενες συµβάσεις, κατά τρόπο ώστε 
να µην υποστούν πλήγµα µακροπρόθε-
σµες συµβάσεις, και λαµβάνοντας υπό-
ψη τα διαφορετικά ενεργειακά µείγµατα 
και τις εθνικές συνθήκες:
α) εθελοντική κοινή προµήθεια φυσι-
κού αερίου, εκτός από τη δεσµευτική 
συγκέντρωση ζήτησης για ποσότητα 
που ισοδυναµεί µε το 15% των αναγκών 
πλήρωσης των αποθηκευτικών υποδο-
µών, σύµφωνα µε τις εθνικές ανάγκες, 
και επιτάχυνση των διαπραγµατεύσε-
ων µε αξιόπιστους εταίρους για την ανα-
ζήτηση αµοιβαία επωφελών εταιρικών 
σχέσεων µε την εκµετάλλευση του βά-
ρους της συλλογικής αγοράς της Ένω-
σης και µε πλήρη χρήση της Ενεργεια-
κής Πλατφόρµας της ΕΕ, η οποία είναι 
ανοιχτή επίσης για τα ∆υτικά Βαλκάνια 
και τους τρεις συνδεδεµένους Ανατολι-
κούς Εταίρους·
β) νέο συµπληρωµατικό σηµείο αναφο-
ράς έως τις αρχές του 2023 που αντικατο-
πτρίζει µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις συν-
θήκες στην αγορά φυσικού αερίου·
γ) προσωρινός δυναµικός διάδροµος τι-
µών για τις συναλλαγές φυσικού αερίου 
για τον άµεσο περιορισµό των «επεισο-
δίων» υπερβολικών τιµών του φυσικού 

αερίου, λαµβάνοντας υπόψη τις διασφα-
λίσεις που ορίζονται στο άρθρο 23 παρ. 
2 του Σχεδίου Κανονισµού του Συµβου-
λίου που προτάθηκε τη 18η Οκτωβρίου 
2022·
δ) προσωρινό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ 
για τον περιορισµό της τιµής του φυσικού 
αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, µε ανάλυση κόστους και οφέλους, 
χωρίς τροποποίηση της αξιολογικής κα-
τάταξης (merit order), αποτρέποντας πα-
ράλληλα την αύξηση της κατανάλωσης 
φυσικού αερίου, αντιµετωπίζοντας τις 
επιπτώσεις χρηµατοδότησης και διανο-
µής και τις επιπτώσεις του στις ροές πέ-
ρα από τα σύνορα της ΕΕ·
ε) βελτιώσεις στη λειτουργία των αγο-
ρών ενέργειας για την αύξηση της δια-
φάνειας της αγοράς, την άµβλυνση της 
κρίσης ρευστότητας και την εξάλειψη των 
παραγόντων που ενισχύουν τη µεταβλη-
τότητα των τιµών του φυσικού αερίου, δι-
ασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση 
της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας·

Αποφασιστική παρέµβαση Μητσοτάκη για να αναληφθούν οι σωστές
αποφάσεις για την αντιµετώπιση της ενεργειακής κρίσης 

Πως κατάφερε να αµβλύνει τις αντιθέσεις
Γερµανίας – Ιταλίας και να υπάρξει

ο απαραίτητος συµβιβασµός για
να προστατευτούν  πολίτες και επιχειρήσεις

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης



Η 
Τουρκία ζήτησε από τη 
Ρωσία να οικοδομήσει 
το δεύτερο πυρηνικό της 
εργοστάσιο στη Σινώπη, 

κάτι που αποτελεί το πιο πρόσφατο ση-
μάδι των στενών οικονομικών σχέσε-
ων μεταξύ των δύο χωρών, παρά το 
γεγονός ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί 
τους προσπαθούν να απομονώσουν το 
Κρεμλίνο μετά την εισβολή στην Ου-
κρανία.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν υπέβαλε το συγκεκριμέ-
νο αίτημα κατά τη διάρκεια συνομιλιών 
με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Καζακ-
στάν την περασμένη εβδομάδα. Ήταν 
η τέταρτη συνάτησή τους σε διάστημα 
μερικών μηνών, όπως αναφέρουν πη-
γές με γνώση του θέματος, οι οποίες 
μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο ρωσικός κρατικός γίγαντας πυ-
ρηνικής ενέργειας Rosatom Corp. 
δήλωσε την Τετάρτη ότι βρίσκονται 
σε εξέλιξη συνομιλίες για μια πιθα-
νή συμφωνία οικοδόμησης ενός νέου 
εργοστασίου με τέσσερις αντιδραστή-
ρες στη Σινώπη, στις ακτές της Μαύ-
ρης Θάλασσας. Μάλιστα, ο επικεφα-
λής της Rosatom, Αλεξέι Λικχάτσεφ 
δήλωσε ότι το εν λόγω σχέδιο αποτε-
λεί μια «ελκυστική ευκαιρία».

Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία εί-
ναι μέλος του ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν καλ-
λιεργεί εδώ και χρόνια στενές σχέσεις 
με τον Πούτιν, προσπαθώντας παράλ-
ληλα να διατηρήσει μια θετική στάση 
απέναντι στην Ουκρανία.

Στενές σχέσεις
Η Rosatom βρίσκεται ήδη στη διαδι-
κασία οικοδόμησης του πρώτου πυρη-
νικού εργοστασίου της Τουρκίας στο 
Ακούγιου στις ακτές της Μοεσογεί-
ου, ενώ η πρώτη μονάδα είναι πιθανό 
να τεθεί σε λειτουργία από το επόμενο 
έτος. Η εταιρεία συμφώνησε μέσα στο 
καλοκαίρι να μεταφέρει 15 δισεκατομ-
μύρια δολάρια για το έργο σε μια θυ-
γατρική με έδρα την Τουρκία, παρέχο-
ντας μια ζωτικής σημασίας οικονομική 
εισροή καθώς ο Ερντογάν πηγαίνει σε 
εκλογές το 2023.

Εάν το σχέδιο της Σινώπης προχω-
ρήσει, τα δύο εργοστάσια θα έχουν τη 
δυνατότητα να καλύπτουν περίπου το 
ένα πέμπτο των αναγκών της Τουρκίας 
σε ηλεκτρικό, όπως δήλωσε ο Ερντο-
γάν μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν. 

Επιπλέον, ο Ερντογάν υποστήρι-
ξε την πρόταση Πούτιν για ένα κέντρο 
παραγωγής αερίου στην Τουρκία για 
εξαγωγές στην Ευρώπη. Ωστόσο, αξι-

ωματούχοι της Γηραιάς Ηπείρου έχουν 
απορρίψει τη συγκεκριμένη ιδέα, κα-
τηγορώντας τον Πούτιν ότι χρησιμο-
ποιεί τις ενεργειακές προμήθειες σαν 
όπλο στο πλαίσιο της διαμάχης της 
Ρωσίας με τη Δύση για την κατάστα-
ση στην Ουκρανία. Η Ρωσία βρίσκε-
ται σε αναζήτηση νέων αγορών, καθώς 
έχει διακόψει τις προμήθειες ενέργειας 
στο μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Ευ-
ρώπης, η οποία κάποτε ήταν ο βασικός 
πελάτης της. 

Οι στενές οικονομικές σχέσεις της 
Τουρκίας με τη Ρωσία καταγράφονται 
εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στις 
ΗΠΑ σχετικά με τη συμμόρφωση της 
Άγκυρας με τις δυτικές κυρώσεις που 
επιβλήθηκαν στη Μόσχα. 

Η Άγκυρα έχει αρνηθεί να συμ-
μετάσχει στις κυρώσεις αυτές και έχει 
δράσει ως αυτοαπουκαλούμενος δια-
μεσολαβητής μεταξύ Κιέβου και Μό-
σχας. 

Επιπλέον, έχει προμηθεύσει Κίε-
βο με drones τουρκικής κατασκευής, 
ενώ έκλεισε έκλεισε τα στενά του Βο-
σπόρου και τον εναέριο χώρο της στα 
ρωσικά στρατιωτικά πλοία. Βοήθησε 
επίσης στη σύναψη συμφωνίας για τις 
εξαγωγές σιτηρών από τα λιμάνια της 
Ουκρανίας καθώς και για την ανταλ-

λαγή αιχμαλώτων μεταξύ των αντιμα-
χόμενων μερών.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ:
«Όχι» στη συνεργασία
Τουρκίας - Ρωσίας 
Την αντίθεση των Ηνωμένων Πολι-
τειών στην συμφωνία που ανακοίνω-
σε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν για την δημιουργία κόμβου 
φυσικού αερίου σε συνεργασία με την 
Ρωσία εκφράζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως τόνισε ο αναπληρωτής εκ-
πρόσωπος του αμερικανικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Βεντάντ Πατέλ, 
«(ως ΗΠΑ) παροτρύνουμε τους συμ-
μάχους μας να λάβουν μέτρα για να 
διαφοροποιήσουν τις πηγές ενέργει-
ας τους και να μειώσουν την ενεργει-
ακή εξάρτηση από τη Ρωσία. Ειδικό-
τερα στην περίπτωση της Τουρκίας, 
συνεργαζόμαστε στενά μαζί της για να 
βοηθήσουμε τις δικές της προσπάθειες 
για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης 
ενεργειακής ασφάλειας».

Συνεχίζοντας, ο εκπρόσωπος του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρθηκε στην 
Τουρκία και στο θέμα της επιβολής 
των κυρώσεων. «Εργαστήκαμε στενά 
με τους συμμάχους και τους εταίρους 
μας για να επιβάλουμε ένα σοβαρό και 
άνευ προηγουμένου κόστος στη Ρω-
σία, μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων, 
ελέγχων στις εξαγωγές και περιορι-
σμών βίζας. Εξηγήσαμε στην Τουρκία 
και σε όλους τους συμμάχους και εταί-
ρους μας ότι κανείς δεν θα πρέπει να 
μετατραπεί σε ένα ασφαλές καταφύγιο 
για παράνομες ρωσικές περιουσίες ή 
συναλλαγές, και θα συνεχίσουμε να το 
κάνουμε», σημείωσε ο Βεντάντ Πατέλ.

Η Αμερικανίδα υφυπουργός Οι-
κονομικών, Ελίζαμπεθ Ρόζενμπεργκ, 
η οποία είναι αρμόδια για θέματα 
που έχουν να κάνουν με οικονομικά 
εγκλήματα και με τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, επισκέφτηκε αυτή 
την εβδομάδα την Τουρκία. Κατά την 
τρίμερη παραμονή της στην γειτονική 
χώρα, η κ. Ρόζενμπεργκ πραγματοποί-
ησε επαφές με ομολόγους της από το 
τουρκικό υπουργείο Οικονομικών και 
το υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφω-
να με την ανακοίνωση της αμερικα-
νικής πλευράς, «αυτές οι συναντήσεις 
επιβεβαίωσαν τη σημασία της στενής 
συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων 
Πολιτειών και της Τουρκίας για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που προ-
καλούνται από την αποφυγή κυρώσε-
ων και άλλες παράνομες οικονομικές 
δραστηριότητες».
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Tον... χαβά του ο Ερντογάν!
Ο ρωσικός κρατικός γίγαντας πυρηνικής ενέργειας Rosatom Corp. δήλωσε

ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την Άγκυρα για οικοδόμηση
ενός νέου εργοστασίου με τέσσερις αντιδραστήρες στη Σινώπη

Παρά την αντίθετη 
άποψη των ΗΠΑ 
και παρά το γεγονός 
ότι η Τουρκία είναι 
μέλος του ΝΑΤΟ, ο 
Ερντογάν καλλιεργεί 
εδώ και χρόνια 
στενές σχέσεις 
με τον Πούτιν, 
προσπαθώντας 
παράλληλα να 
διατηρήσει μια θετική 
στάση απέναντι στην 
Ουκρανία



Ο 
Τούρκος πρόεδρος, ο 
οποίος τους τελευταίους 
µήνες απειλεί επανειληµ-
µένα µε εισβολή σε ελ-

ληνικά νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος, 
σχεδιάζει να αναπτύξει µια µυστι-
κή, ειδικά εκπαιδευµένη µονάδα της 
Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
MIT για να κλιµακώσει τις εντάσεις 
µε την Ελλάδα, ένα σύµµαχο στο ΝΑ-
ΤΟ και γείτονα. Η µονάδα της MIT, 
η ύπαρξη της οποίας δεν έγινε ποτέ 
δηµόσια αποδεκτή, είναι ένα σχετικά 
νέο εφεύρηµα  στο οπλοστάσιο της 
υπηρεσίας πληροφοριών της Τουρ-
κίας και θα χρησιµοποιηθεί για πρώ-
τη φορά στη συγκρότηση µιας µυστι-
κής επιχείρησης στρατιωτικού τύπου 
εναντίον δυτικής χώρας.

Τα σενάρια 
Η πλοκή περιλαµβάνει διάφορες 
επιλογές, που κυµαίνονται από δο-
λιοφθορά σε ελληνικά νησιά, έως 
ύψωση τουρκικής σηµαίας σε µία ή 
περισσότερες ακατοίκητες βραχονη-
σίδες, καθώς και διεξαγωγή προβο-
κάτσιας, όπως η τοποθέτηση ελλη-
νικής σηµαίας σε τουρκικό έδαφος, 
ώστε να δικαιολογήσει την τουρκική 
απάντηση. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξακολουθεί να 
εξετάζει τις εναλλακτικές λύσεις που 
του υπέβαλε ο έµπιστός του, Χακάν 
Φιντάν, επικεφαλής της MIT, και δεν 
έχει αποφασίσει ακόµη τι θα ακολου-
θήσει.

Σύµφωνα µε πληροφορίες που 
έλαβε το Nordic Monitor από πηγές 
που γνωρίζουν το σχέδιο, θα εναπό-
κειται σε αυτήν την ειδική µονάδα που 
δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της υπη-
ρεσίας πληροφοριών να πραγµατο-
ποιήσει την επιχείρηση στο Αιγαίο 
Πέλαγος µε υλικοτεχνική υποστήρι-
ξη από τις αεροπορικές και ναυτικές 
δυνάµεις του τουρκικού στρατού. 

Η πλοκή, η οποία κρατήθηκε αυ-
στηρά εµπιστευτική και γνωρίζει µό-
νο το στενό περιβάλλον του Ερντογάν 
και του Φιντάν, θα τεθεί σε εφαρµο-
γή κάποια στιγµή κοντά στις γενικές 
εκλογές του 2023 για να συσπειρώσει 
τους Τούρκους πολίτες υπό τον Ερντο-
γάν και να φέρει ψήφους υπέρ του κυ-
βερνώντος κόµµατος ∆ικαιοσύνης 
και Ανάπτυξης (AKP) και τους εθνι-
κιστές συµµάχους του.

Τι έκανε η ΜΙΤ  
τόσα χρόνια 
Για δεκαετίες, το MIT δεν είχε επι-
χειρησιακή ικανότητα στρατιωτι-
κού τύπου και η εντολή του περι-
οριζόταν κυρίως σε επιχειρήσεις 

συλλογής πληροφοριών για την πα-
ροχή των καλύτερων πληροφορι-
ών στους υπεύθυνους χάραξης πο-
λιτικής στην Τουρκία. Όταν η MIT 
χρειαζόταν στρατιωτικές δυνάµεις 
για εδαφικές επιχειρήσεις, βασι-
ζόταν σε πολλές ελίτ µονάδες του 
στρατού, όπως η Combat Search 
and Rescue (Muharebe Arama 
Kurtarma, ή MAK), µέρος της ∆ιοί-
κησης των Ειδικών ∆υνάµεων (Özel 
Özel Kuvvetler Komutanl���), 
η υποβρύχια επίθεση του τουρκικού 
ναυτικού (Su Alti Taarruz, ή SAT), 
και την Υποβρύχια Άµυνα (Sualt� 
Savunma, ή SAS). Περιστασιακά, η 
Αστυνοµική ∆ύναµη Ειδικών Επι-
χειρήσεων του αστυνοµικού τµήµα-
τος (Özel Harekat Polis) επιστρα-
τευόταν, επίσης, από τις Μυστικές 
Υπηρεσίες για τη διεξαγωγή εσωτε-
ρικών επιχειρήσεων.

Αυτό άρχισε να αλλάζει όταν ο 
Φιντάν, ένας σκληροπυρηνικός ισλα-
µιστής και θιασώτης του Ιράν, που δεν 
είχε εµπειρία στις πληροφορίες, διο-
ρίστηκε επικεφαλής της υπηρεσίας 
τον Μάιο του 2010. Ο Φιντάν ξεκίνη-
σε να µεταµορφώνει τη ΜΙΤ σύµφω-
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να µε τις οδηγίες του αφεντικού του, 
του Ερντογάν, στρατολογώντας νέ-
ους πράκτορες από την Τουρκία και 
το εξωτερικό, οι οποίοι ήταν φανατι-
κοί ισλαµιστές. 

Θαυµαστής του Ιράν 
Ο Φιντάν, ο οποίος θαυµάζει το κα-
θεστώς του µουλά του Ιράν και µεγά-
λωσε σε σιιτικούς κύκλους όταν ήταν 
νεαρός υπαξιωµατικός στην Άγκυρα, 
ήθελε να δηµιουργήσει µια τουρκική 
εκδοχή της ∆ύναµης Κουντς µέσα 
στην υπηρεσία. Έτσι έδωσε οδηγί-
ες στους υφισταµένους του να το κά-
νουν. Εν τω µεταξύ, ξεκίνησε και µια 
«εκκαθάριση» εκατοντάδων πρακτό-
ρων από το MIT µε κατασκευασµέ-
νες κατηγορίες για να δηµιουργήσει 
χώρο για τους νεοσύλλεκτους, να εκ-
φοβίσει τους επικριτές του εντός της 
υπηρεσίας και να καταστείλει όποια 
διαφωνία.

Ο Κεµάλ Εσκιντάν
Μία από τις βασικές στρατολογήσεις 
που πραγµατοποίησε ο Φιντάν, µόλις 
ανέλαβε τα ηνία της MIT, ήταν  αυ-

τή του 57χρονου πρώην στρατιωτικού 
Κεµάλ Εσκιντάν, ο οποίος είχε εµπει-
ρία πληροφοριών. Ο Εσκίνταν ήταν 
ταγµατάρχης µεταξύ Ιουλίου 2006 και 
Ιουνίου 2007 στη ∆ιεύθυνση του Γε-
νικού Επιτελείου για την Αντικατα-
σκοπεία και την Ασφάλεια.

Στον Εσκιντάν, αρχικά, ανατέθη-
κε το τµήµα που ήταν υπεύθυνο για 
την παροχή υπηρεσιών προστασίας 
σε αξιωµατούχους. Το 2014 τοποθετή-
θηκε επικεφαλής του Τµήµατος Ειδι-
κών Επιχειρήσεων (Özel Faaliyetler 
Dairesi). Η πρώτη κρίσιµη επιχείρη-
ση που διεξήγαγε ο Εσκιντάν ήταν 
η εκπαίδευση και ο εξοπλισµός τζι-
χαντιστικών οµάδων στη Συρία. Ο 
Εσκιντάν, µε τη βοήθεια του Αµπού 
Φουρκάν, εξαπέλυσε χιλιάδες ένο-
πλους τζιχαντιστές στη Συρία, πολ-
λοί µε διασυνδέσεις µε την Αλ Κάι-
ντα και το Ισλαµικό Κράτος στο Ιράκ 
και τη Συρία (ISIS).

Όταν η Τουρκία συνεργάστηκε 
µε τις ΗΠΑ σε ένα πρόγραµµα εκπαί-
δευσης και εξοπλισµού µέχρι το 2016, 
για να «υποστήριξουν» την αντιπολί-
τευση στη Συρία, τα άτοµα που προ-

τάθηκαν από τον Εσκιντάν προέρχο-
νταν κυρίως από την Αλ Κάιντα και 
τον ISIS! Και βέβαια οι αµερικανοί εί-
χαν απορρίψει πολλούς από αυτούς.

Το δεύτερο 
κατόρθωµά του 
Η δεύτερη «βρώµικη δουλειά» του 
Εσκιντάν ήταν κατά τη διάρκεια µιας 
προβοκάτσιας µε υποτιθέµενη από-
πειρα πραξικοπήµατο, τον Ιούλιο του 
2016, η οποία ενορχηστρώθηκε για 
να δηµιουργήσει ένα πρόσχηµα για 

µια µαζική εκκαθάριση του τουρκι-
κού στρατού, συµπεριλαµβανοµένης 
της αποµάκρυνσης των 2/3 όλων των 
αξιωµατικών και βοήθησε τον Ερντο-
γάν να γίνει πρόεδρος χωρίς κανέναν 
έλεγχο των εξουσιών του καταπνίγο-
ντας τους διαφωνούντες και την αντι-
πολίτευση στην Τουρκία.

Τζιχαντιστές 
στην Τουρκία 
Ο Εσκιντάν  µετέφερε πολλές τζιχα-
ντιστικές οµάδες στην Τουρκία προε-
τοιµάζοντας την προβοκάτσια µε σκο-
πό να προκληθεί αιµατοχυσία στους 
δρόµους. Μάλιστα, µερικοί από τους 
ανθρώπους που συµµετείχαν στο λι-
ντσάρισµα άοπλων δόκιµων που εί-
χαν διαταχθεί να συµµετάσχουν 
σε άσκηση και εκπαίδευση και να 
φρουρήσουν τη Γέφυρα του Βοσπό-
ρου µε το πρόσχηµα της προστασίας 
από τροµοκρατική επίθεση, ήταν τζι-
χαντιστές του Εσκιντάν. 

Προκειµένου να δηµιουργη-
θούν οι ειδικές δυνάµεις, η MIT προ-
σέγγισε αρκετούς υψηλόβαθµους 
αξιωµατικούς της ∆ιοίκησης Ειδι-

κών ∆υνάµεων (Özel Kuvvetler 
Komutanl¼¼¼, ÖKK) το 2013 για 
στρατολόγηση καθώς και συνταξιού-
χους. Στους υποψηφίους προσφέρθη-
καν υψηλότεροι µισθοί, περισσότερα 
επιδόµατα και, το πιο σηµαντικό, ασυ-
λία από τη δίωξη εάν εκτίθονταν. Ο 
υποστράτηγος Zekai Aksakall¼, ο 
διοικητής της ÖKK που είχε στενούς 
δεσµούς µε τη MIT, ενθάρρυνε τις µε-
ταθέσεις αυτών των στρατιωτικών.

∆ολιοφθορές 
από τη ΜΙΤ 
Η MIT άρχισε, επίσης, να βάζει τους 
δικούς της πράκτορες σε δολιοφθο-
ρές, επιδροµές, παγίδευση, καταστρο-
φή, διείσδυση και ψεύτικες επιχειρή-
σεις ως µέρος των «Μη συµβατικών 
Επιχειρήσεων» (Konvansiyonel 
Olmayan Harp, ή KOH).  Ο στρα-
τηγός Semih Terzi, νούµερο δύο των 
Ειδικών ∆υνάµεων, δεν ήταν ευχαρι-
στηµένος µε τις κρυφές επιχειρήσεις 
της MIT, ειδικά στη Συρία και το Ιράκ, 
και ήταν σθεναρά αντίθετος στις πα-
ράνοµες δραστηριότητες της MIT. Ο 
Τερζή, όµως, δολοφονήθηκε τον Ιού-
λιο του 2016 από τη ΜΙΤ και χαρακτη-
ρίστηκε ψευδώς ως πραξικοπηµατίας, 
για να καλυφτούν  ίχνη της δολοφο-
νίας του. Όταν η σύζυγός του άρχισε 
να ψάχνει για να µάθει περισσότερα 
για τη δολοφονία, φυλακίστηκε για 
να µην ανακαλύψει τις παράνοµες 
δραστηριότητες της MIT στη Συρία 
και πώς ο Aksakall¼ επωφελήθηκε 
προσωπικά από τις συγκρούσεις και 
τις πωλήσεις όπλων.

Σε Συρία και Ιράκ 
Χωρίς αντιπάλους, πλέον ο Εσκιντάν, 
επικέντρωσε τις προσπάθειές του για 
να ενισχύσει τη µονάδα ειδικών δυ-
νάµεων της MIT. Τα τελευταία χρό-
νια, οι µυστικές επιχειρήσεις της MIT 
που πραγµατοποιήθηκαν στη Συρία 
και το Ιράκ για τη δολοφονία και τη 
σύλληψη ανώτερων στελεχών του 
Εργατικού Κόµµατος του Κουρδιστάν 
(PKK) και των συριακών παραφυά-
δων του διεξήχθησαν από αυτή τη µο-
νάδα ειδικών δυνάµεων. 

Τώρα η ίδια µονάδα, είναι έτοι-
µη να χτυπήσει εναντίον της Ελλά-
δας, µάλλον για να τονώσει εκλογι-
κά τον Ερντογάν πριν από τις γενικές 
εκλογές εν µέσω των αυξανόµενων 
οικονοµικών δυσκολιών που αντι-
µετωπίζουν οι τούρκοι πολίτες στην 
καθηµερινή τους ζωή. Εάν και όταν 
συµβεί αυτό, ο Ερντογάν ελπίζει να 
ξεπεράσει την κρίσιµη εκλογκή ανα-
µέτρηση εν µέσω µιας αυξηµένης 
εθνικιστικής ευφορίας.

Αποκαλυπτικό 
δηµοσίευµα του Nordic 
Monitor για τα σενάρια 
κατάληψης ελληνικών 

νησιών ή και τοποθέτηση 
σηµαίας της Τουρκίας σε 
ελληνικές βραχονησίδες
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Ρ 
αγδαίες είναι οι πολιτικές εξε-
λίξεις στη Βρετανία µετά την 
παραίτηση της πρωθυπουρ-
γού Λιζ Τρας, έξι εβδοµάδες 

ύστερα από τον διορισµό της στη θέση 
αυτή, στον απόηχο της ανακοίνωσης του 
οικονοµικού της προγράµµατος που προ-
κάλεσε τριγµούς στις αγορές και δίχασε 
το Συντηρητικό κόµµα.

Η Τράς έκανε µάλλον το χειρότε-
ρο ξεκίνηµα που θα µπορούσε να κάνει 
στην ηγεσία της κυβερνώσας παράτα-
ξης του Ηνωµένου Βασιλείου, µε απο-
τέλεσµα να οδηγηθεί σε παραίτηση µό-
λις 44 µέρες έπειτα από την έλευσή της 
στην εξουσία.

Η παραίτησή της θεωρείτο σίγου-
ρη µετά την εφιαλτική Τετάρτη στο Γου-
έστµίνστερ και την επεισοδιακή ψηφο-
φορία για το fracking (την υδραυλική 
εξόρυξη φυσικού αερίου), όταν βουλευ-
τές της κυβερνητικής πλειοψηφίας αρνή-
θηκαν να ψηφίσουν το κυβερνητικό νο-
µοσχέδιο για την άρση του µορατόριου 
για το fracking, παρά τις απειλές για πει-
θαρχικές κυρώσεις, αφού η Ντάουνινγκ 
Στριτ είχε απαιτήσει κοµµατική πειθαρ-
χία.

Τότε όλα έδειχναν ότι η Τρας είχε 
χάσει τον έλεγχο και την εµπιστοσύνη 
του κόµµατος και της κυβέρνησής της. 
Συνολικά πάνω από 20 βουλευτές των 
Τόρις είχαν αµφισβητήσει τη θέση της κ. 
Τρας µε δηλώσεις τους.

∆εν µπορώ
να εξυπηρετήσω την εντολή
Την Πέµπτη το µεσηµέρι το ποτήρι ξε-
χείλισε και η Τρας ανακοίνωσε την πα-
ραίτηση της. Η Τρας είπε ότι «δεν µπο-
ρώ να εξυπηρετήσω την εντολή» µε την 
οποία εξελέγη.

Μιλώντας έξω από το πρωθυπουρ-
γικό γραφείο, στο Νο 10 της Ντάουνινγκ 
Στριτ, η Τρας παραδέχθηκε ότι δεν µπο-
ρεί να εκπληρώσει τις δεσµεύσεις που 
ανέλαβε όταν συµµετείχε στην κούρσα 
διαδοχής, έχοντας χάσει την εµπιστοσύ-
νη του κόµµατός της.

«Αναγνωρίζω, ωστόσο, δεδοµένης 
της κατάστασης, ότι δεν µπορώ να εκ-
πληρώσω την εντολή µε βάση την οποία 
εξελέγην από το Συντηρητικό κόµµα. Ως 
εκ τούτου µίλησα στον βασιλιά για να τον 
ενηµερώσω ότι παραιτούµαι από τη θέ-
ση του επικεφαλής του Συντηρητικού 
κόµµατος», δήλωσε η Τρας.

«Σήµερα το πρωί, συναντήθηκα µε 
τον πρόεδρο της Επιτροπής 1922 Γκρά-
χαµ Μπρέιντι. Συµφωνήσαµε ότι θα 
υπάρξει µια εκλογή ηγεσίας που θα ολο-
κληρωθεί εντός της επόµενης εβδοµά-
δας. Αυτό θα διασφαλίσει ότι παραµέ-
νουµε σε ένα µονοπάτι εκπλήρωσης των 
δηµοσιονοµικών µας σχεδίων και ότι δι-
ατηρούµε την οικονοµική σταθερότητα 
και εθνική ασφάλεια της χώρας µας».

Πότε εξελέγη 
Υπενθυµίζεται πως είχε προηγηθεί µέ-
σα στο καλοκαίρι, έπειτα από την παραί-

τηση του Μπόρις Τζόνσον, µια εσωκοµ-
µατική ψηφοφορία µε τη συµµετοχή όχι 
µόνο των εν ενεργεία βουλευτών αλλά 
του συνόλου των µελών του Συντηρητι-
κού κόµµατος. Από εκείνη την ψηφοφο-
ρία είχε βγει νικήτρια η Λιζ Τρας αφήνο-
ντας στη δεύτερη θέση τον Ρίσι Σούνακ, 
µε τα επίσηµα αποτελέσµατα να ανακοι-
νώνονται στις αρχές Σεπτεµβρίου.

Σχεδόν έξι εβδοµάδες µετά, η Τρας 
αποτελεί πλέον παρελθόν. Παραιτήθηκε 
από την ηγεσία του κυβερνώντος κόµµα-
τος και, βάσει όσων ανακοινώθηκαν, θα 
εγκαταλείψει την πρωθυπουργία όταν 
εκλεγεί νέος κοµµατικός ηγέτης, την επό-
µενη εβδοµάδα.

Η διαδικασία 
Η κυβερνώσα παράταξη των Τόρις επι-
στρέφει, έτσι, εσπευσµένα στις κάλπες 
για να εκλέξει νέο ηγέτη. Η διαδικασία 
ωστόσο αυτήν τη φορά δεν θα κρατήσει 

ολίγους µήνες αλλά µόνο ολίγες ηµέρες.
Όπως ανακοινώθηκε, ο στόχος είναι 

οι Τόρις να έχουν εκλέξει νέο ηγέτη µέ-
σα στην επόµενη εβδοµάδα, ως τις 28 
Οκτωβρίου, προκειµένου αυτός ή αυτή 
να έχει αναλάβει ως την 31η Οκτωβρίου.

Η εκλογή δεν θα γίνει µόνο από 
τους εν ενεργεία βουλευτές αλλά και 
από τα µέλη του κόµµατος, όπερ σηµαί-
νει ότι το πιο πιθανό είναι πως η παρά-
ταξη θα πάει σε κάποιου τύπου online 
ψηφοφορία. Ενδέχεται οι βουλευτές να 
ξεχωρίσουν σε πρώτη φάση µια σειρά 
από πρόσωπα και εν συνεχεία τα µέλη 
του κόµµατος να ψηφίσουν µεταξύ αυ-
τών των προσώπων. 

Αυτό που µένει να γίνει γνωστό άµε-
σα είναι το ποιοι θα είναι αυτήν τη φορά 
οι υποψήφιοι για την ηγεσία.

Οι υποψήφιοι 
Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, 

ο νυν υπουργός Οικονοµικών Τζέρεµι 
Χαντ δεν προτίθεται να µπει ξανά στην 
κούρσα. Ο Μάικλ Γκοβ και ο Τοµ Τού-
γκενχατ επίσης φαίνεται πως µένουν 
εκτός.

Ο Ρίσι Σούνακ και η Πένι Μόρντοντ 
παρουσιάζονται ως πιθανοί υποψήφιοι 
ωστόσο, όπως και η Σουέλα Μπράβερ-
µαν και η Κέµι Μπέιντενοκ. Σύµφωνα 
µε τους Times του Λονδίνου, ο Μπόρις 
Τζόνσον ενδέχεται επίσης να είναι υπο-
ψήφιος. 

Σηµαντική σηµείωση: όπως φαίνε-
ται από τις πρώτες σχετικές δηλώσεις, η 
παράταξη θέλει οι υποψήφιοι να µην εί-
ναι περισσότεροι από δύο. 

Γενικές εκλογές
ζητά η αντιπολίτευση
Η αντιπολίτευση από την πλευρά της – 
τα κόµµατα των Εργατικών, των Φιλε-
λευθέρων ∆ηµοκρατών αλλά και η Νί-
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Η Τράς έκανε µάλλον το χειρότερο ξεκίνηµα που θα µπορούσε να κάνει στην ηγεσία της κυβερνώσας παράταξης

του Ηνωµένου Βασιλείου, µε αποτέλεσµα να οδηγηθεί σε παραίτηση µόλις 6 εβδοµάδες έπειτα από την έλευσή της στην εξουσία
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κολα Στέρτζιον στην Σκωτία – ζητά η 
χώρα να πάει σε γενικές εκλογές το συ-
ντοµότερο.

Για τους Εργατικούς ειδικότερα του 
Κιρ Στάρµερ, το δηµοσκοπικό κλίµα 
παρουσιάζεται πλέον να είναι εξαιρετι-
κά ευνοϊκό καθώς εκείνοι προηγούνται 
στις σφυγµοµετρήσεις και µάλιστα µε 
διαφορά.  Σε δήλωσή του αµέσως µετά 
ο ηγέτης του Εργατικού Κόµµατος Κιρ 
Στάρµερ ζήτησε εκλογές.

Πιο αναλυτικά δήλωσε: «Το Συντη-
ρητικό Κόµµα έδειξε ότι δεν έχει πλέον 
την εντολή να κυβερνήσει. Μετά από 12 
χρόνια αποτυχίας των Τόρις, οι Βρετα-
νοί αξίζουν πολύ καλύτερα. Τα τελευταία 
χρόνια, οι Τόρις έχουν επιβάλει φορολο-
γία ρεκόρ, έχουν καταστρέψει τους θε-
σµούς και έχουν δηµιουργήσει κρίση κό-
στους διαβίωσης. Τώρα, καταστρέφουν 
την οικονοµία τόσο άσχηµα που οι άν-

θρωποι θέλουν 500 λίρες το µήνα επι-
πλέον για τα στεγαστικά δάνειά τους. Θα 
χρειαστούν χρόνια για να διορθωθεί η 
ζηµιά που έχουν κάνει. Κάθε µία από 
αυτές τις κρίσεις προκλήθηκε στην Ντά-
ουνινγκ Στριτ αλλά πληρώθηκε από το 
βρετανικό κοινό. Κάθε µία από αυτές τις 
κρίσεις άφησε τη χώρα µας πιο αδύναµη 
και σε χειρότερη κατάσταση.

Οι Τόρις δεν µπορούν να ανταπο-
κριθούν ”ανακατεύοντας” απλά τους αν-
θρώπους στην κορυφή χωρίς τη συγκα-
τάθεση του βρετανικού λαού. ∆εν έχουν 
εντολή να βάλουν τη χώρα σε ένα ακόµη 
πείραµα. Η Βρετανία δεν είναι δικό τους 
προσωπικό φέουδο να κάνουν ό,τι θέ-
λουν. Ο Βρετανικός λαός αξίζει να έχει 
λόγο για το µέλλον της χώρας. Πρέπει 
να έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν το 
χάος των Τόρις µε τα σχέδια των Εργατι-
κών. Πρέπει να έχουµε µια ευκαιρία για 

µια νέα αρχή. Χρειαζόµαστε εκλογές – 
τώρα».

Τι θα κάνουν οι Τόρις
Οι κυβερνώντες Τόρις ωστόσο παρου-
σιάζονται, στον αντίποδα, να µετρούν 
διόλου ευκαταφρόνητες δηµοσκοπι-
κές απώλειες. Ως εκ τούτου, θα επιχει-
ρήσουν µε κάθε τρόπο να αποφύγουν 

στην παρούσα φάση τις γενικές εκλογές.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, οι 

Τόρις έχουν ήδη αρχίσει να εξαντλούν 
τα όποια περιθώρια ελιγµών, υπό την 
έννοια ότι δεν γίνεται µια δηµοκρατική 
χώρα να αλλάζει συνέχεια πρωθυπουρ-
γούς χωρίς γενικές εκλογές.   

Υπενθυµίζεται πως η επόµενη εκλο-
γική αναµέτρηση στο Ηνωµένο Βασί-

λειο είναι κανονικά προγραµµατισµένη 
για το 2024.

Το στοίχηµα για τους Τόρις θα είναι 
τώρα να κατορθώσουν να αποκαταστή-
σουν το προσεχές διάστηµα στο µέτρο 
του δυνατού την σταθερότητα, πρωτί-
στως εντός της κυβερνώσας παράταξης 
και της κυβέρνησης και εν συνεχεία ευ-
ρύτερα στη χώρα.

Λιζ        Μπόρις

Η κατάσταση της Βρετανίδας πρωθυπουργού Λιζ Τρας έµοιαζε ολοένα 
και λιγότερο βιώσιµη µέσα στο χάος που έχει προκληθεί και η παραίτη-
σή της ήταν θέµα χρόνου, έπειτα από µόλις έξι εβδοµάδες στην εξουσία.

Η Τρας εξελέγη, σε ηλικία 47 ετών, για να αντικαταστήσει τον Μπό-
ρις Τζόνσον, ύστερα από ψηφοφορία µεταξύ των µελών του Συντηρη-
τικού κόµµατος µε 81.326 ψήφους έναντι 60.399 του αντιπάλου της, του 
Ρίσι Σουνάκ.

Ακολουθούν τα βασικά γεγονότα από τότε που ανήλθε στην εξου-
σία στις 6 Σεπτεµβρίου.
- 6 Σεπτεµβρίου –
Η Τρας έγινε επισήµως πρωθυπουργός αφού συνάντησε τη βασίλισσα 
Ελισάβετ Β’, η οποία της ζήτησε να σχηµατίσει νέα κυβέρνηση.
- 8 Σεπτεµβρίου -
Απέναντι στην εκτόξευση του κόστους ενέργειας, η Λιζ Τρας ανακοινώ-
νει στο Κοινοβούλιο το ‘πάγωµα’ των τιµών για τους ιδιώτες και τις επι-
χειρήσεις. Η ανακοίνωσή της επισκιάστηκε από τον θάνατο της Ελισά-
βετ, µε την πολιτική ζωή να σταµατά για τις 10 ηµέρες εθνικού πένθους.
- 23 Σεπτεµβρίου -
Ο υπουργός Οικονοµικών Κουάζι Κουάρτερνγκ ανακοινώνει έναν ‘µί-
νι προϋπολογισµό’ για την ενίσχυση της ανάπτυξης, βασιζόµενο σε µει-
ώσεις φόρων δεκάδων δισεκατοµµυρίων λιρών, χρηµατοδοτούµενες 
από το χρέος.

Στις χρηµατοοικονοµικές αγορές επικρατεί πανικός. Στις 26 του µή-
να, όταν άνοιξαν και πάλι οι αγορές, η λίρα κατακρηµνίστηκε σε ιστο-
ρικά χαµηλό επίπεδο.
- 28 Σεπτεµβρίου -
Μπροστά στον πανικό των αγορών, η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοινώ-
νει ότι παρεµβαίνει επειγόντως στην αγορά οµολόγων απέναντι σε έναν 
«σηµαντικό κίνδυνο για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα του Ηνωµέ-
νου Βασιλείου».

- 29 Σεπτεµβρίου –
Το ινστιτούτο ερευνών YouGov ανακοινώνει προβάδισµα 33 µονάδων 
για τους αντιπολιτευόµενους Εργατικούς, κάτι που έχει να καταγραφεί 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, δύο χρόνια πριν τις βουλευτικές 
εκλογές.
- 3 Οκτωβρίου -
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Συντηρητικού κόµµατος, που σηµα-
δεύτηκε από διαφωνίες και εντάσεις, η Λιζ Τρας και ο Κουάζι Κουάρ-
τενγκ εξαναγκάζονται στην πρώτη τους αναδίπλωση: ανακαλούν την κα-
τάργηση του υψηλότερου φορολογικού συντελεστή για τα εισοδήµατα.
- 5 Οκτωβρίου -
«Το κατάλαβα, σας άκουσα», δήλωσε η Τρας στο συνέδριο του κόµµατος. 
«Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη», επαναλαµβάνει χωρίς να καθησυχά-
ζει τους σκεπτικιστές στο κόµµα της ούτε τις νευρικές αγορές.
- 12 Οκτωβρίου -
Η Τρας αποκλείει, ενώπιον των βουλευτών της, κάθε µείωση των δηµό-
σιων δαπανών, υποσχόµενη παράλληλα να διατηρήσει τις µειώσεις φό-
ρων, εντείνοντας τις αµφιβολίες για την πολιτική της.
- 13 Οκτωβρίου -
Μέλη του Συντηρητικού κόµµατος αναφέρουν µια λίστα µε ονόµατα που 
κυκλοφορεί για την αντικατάσταση της Τρας στη Ντάουνινγκ Στριτ. Από 
την Ουάσινγκτον, όπου συµµετέχει στις ετήσιες συνεδριάσεις του ∆ιε-
θνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας, ο Κουάζι 
Κουάρτενγκ εµφανίζεται σίγουρος ότι και οι δύο τους θα είναι στη θέ-
ση τους σε ένα µήνα.
- 14 Οκτωβρίου -
Ο Κουάρτενγκ, που επέστρεψε εσπευσµένα στο Λονδίνο, αποπέµφθη-
κε και αντικαταστάθηκε από τον Τζέρεµι Χαντ, πρώην υποψήφιο στην 
κούρσα διαδοχής για την Ντάουνινγκ Στριτ.

Η Λιζ Τρας συγκαλεί συνέντευξη Τύπου όπου επαναλαµβάνει µη-

χανικά ότι θέλει να ολοκληρώσει την αποστολή της, δέχεται τέσσερις 
ερωτήσεις και αναχωρεί βιαστικά µετά από οκτώ λεπτά.

Εκεί ανακοινώνει µια νέα ανατροπή, εγκαταλείποντας τη διατήρηση 
στο 19% του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις που θα αυξη-
θεί στο 25% όπως προέβλεπε η προηγούµενη κυβέρνηση.
- 17 Οκτωβρίου -
Ο Τζέρεµι Χαντ, ο τέταρτος κατά σειρά υπουργός Οικονοµικών από την 
αρχή της χρονιάς, ανακοινώνει την ακύρωση σχεδόν του συνόλου των 
µέτρων του οικονοµικού προγράµµατος της Λιζ Τρας.

Η ίδια εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο για να απαντήσει σε ερω-
τήσεις της αντιπολίτευσης γι’ αυτή την πολιτική. «Όχι δεν κρύβεται πίσω 
από ένα γραφείο», δήλωσε η Πένι Μόρντοντ, η υπουργός που την εκ-
προσώπησε, ενώ ορισµένοι βουλευτές φώναζαν «παραίτηση».

Η ίδια η Τρας αναγνώρισε «λάθη» σε συνέντευξή της αργά το βρά-
δυ στο BBC και ζήτησε «συγγνώµη» αλλά απέκλεισε την περίπτωση να 
παραιτηθεί, επικαλούµενη το «εθνικό συµφέρον».
- 19 Οκτωβρίου -
«Είµαι µαχήτρια όχι ρίψασπις», δήλωσε η Λιζ Τρας σε συνεδρίαση του 
Κοινοβουλίου.

Η υπουργός της επί των Εσωτερικών Σουέλα Μπάβερµαν παραιτεί-
ται. Εξηγεί ότι απέστειλε από το προσωπικό της e-mail ένα επίσηµο έγ-
γραφο για τη µεταναστευτική πολιτική σε συνάδελφό της στο Κοινοβού-
λιο. «Έκανα λάθος, αποδέχοµαι την ευθύνη και παραιτούµαι», έγραψε 
η ίδια στην επιστολή παραίτησή της, ένα σαφές µήνυµα προς την Τρας, 
που παραµένει στη θέση της.

Το βράδυ, επικράτησε χάος στο Κοινοβούλιο µε αφορµή την ψη-
φοφορία για το fracking, που η κυβέρνηση ήθελε να µετατρέψει σε τεστ 
εµπιστοσύνης.
-20 Οκτωβρίου-
Ανακοινώνει την παραίτησή της...

Τα έργα και οι (μόλις) 44 ημέρες της ως πρωθυπουργός της Βρετανίας
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«Η 
υπερβολή πάντα 
υπάρχει όταν µιλά-
µε για τηλεόραση ή 
κινηµατογράφο. Εξ 

ορισµού η φυλακή είναι σκληρή. Νοµί-
ζω ότι το σωφρονιστικό κατάστηµα της 
Θεσσαλονίκης στα ∆ιαβατά επιλέχθη-
κε από το Netflix γιατί υπάρχει µεγάλος 
αριθµός φυλακισµένων που κάνουν δι-
ακίνηση λαθροµεταναστών και όλο αυ-
τό τους οδήγησε λίγο στην υπερβολή.

Σίγουρα δεν είναι από τις πιο σκλη-
ρές φυλακές στον κόσµο. Οι ελληνικές 
φυλακές και οι ευρωπαϊκές γενικότερα 
δεν ανήκουν στις σκληρότερες του κό-
σµου», αυτό υπογράµµισε ο Πρόεδρος 
των Εξωτερικών Φυλάκων στο σωφρο-
νιστικό κατάστηµα των ∆ιαβατών, Χρή-
στος Τερζής.Αφορµή ο νέος κύκλος της 
σειράς ντοκιµαντέρ του Netflix για τις 
«Πιο σκληρές φυλακές του κόσµου» 
στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι φυ-
λακές ∆ιαβατών.

Ερευνητής δηµοσιογράφος έγι-

νε εθελοντικά τρόφιµος και στις φυλα-
κές της Θεσσαλονίκης για µια εβδοµά-
δα περιγράφοντας ότι εκεί επικρατούν 
ο εκφοβισµός και η αγριότητα.

Είναι όµως έτσι;
«Προβλήµατα υπάρχουν. Αυτά τα 

προβλήµατα, στις ελληνικές φυλακές 
και στη δική µας στα ∆ιαβατά, αρχίζουν 
από το γεγονός ότι έχουµε πολύ µεγα-
λύτερο αριθµό κρατουµένων από αυτόν 
που µπορεί να καλύψει ο χώρος. Η φυ-
λακή µας κάθε άλλο παρά σκληρή προς 
τους κρατουµένους είναι. Οι συνθήκες 
όµως είναι σκληρές» είπε ο κ. Τερζής 
και περιέγραψε τις συνθήκες που επι-
κρατούν.

«Η φυλακή των ∆ιαβατών είναι χω-
ρισµένη σε τρία επίπεδα. Ζουν 450 άτο-
µα χωρισµένα σε τρεις ορόφους, ενώ 
η φυλακή µπορεί να εξυπηρετήσει 320. 
Έχουν υπάρξει και χειρότερες εποχές, 
οπότε είχαµε 550 άτοµα.

Έχουµε πάνω από 25 εθνότητες 
από Αφρικανικές χώρες, Μαρόκο, Αλ-

γέρι, από εµπόλεµες περιοχές, Ιράκ, Συ-
ρία, Αλβανία, Γεωργία, από παντού. 
Περίπου 200 άτοµα από αυτά δεν ξέ-
ρουν να µιλούν ελληνικά. Άρα σκεφτεί-
τε τί επικρατεί υπό αυτές τις συνθήκες. 
Φανταστείτε πόσες διαφορετικές θρη-
σκείες, πόσα ήθη έθιµα πόσοι διαφορε-
τικοί άνθρωποι µε διαφορετικό αξιακό 
σύστηµα, πρέπει να συµβιώσουν.

Υπάρχει φόβος µεταξύ των κρα-
τουµένων, γίνονται φασαρίες, όπως σε 
όλες τις φυλακές του κόσµου. Στη Θεσ-
σαλονίκη δεν έχουµε όµως πολύ σοβα-
ρά τέτοια επεισόδια», ανέφερε και συ-
νέχισε:

«Είµαστε µια φυλακή που δυστυ-

χώς έχει απ όλα τα εγκλήµατα εκτός 
από τα σεξουαλικά. Φονιάδες, κλέ-
φτες, άνθρωποι που έκαναν οικονοµικά 
εγκλήµατα, λαθροδιακινητές αναγκάζο-
νται να ζουν και να προαυλίζονται όλοι 
µαζί. Όλοι µε όλους. Φυσικά υπάρχουν 
συµµορίες και φασαρίες αλλά η κατά-
σταση δεν είναι όπως αυτά που βλέπου-
µε στις ταινίες».

Αναφορικά µε τους ισοβίτες ο κ. 
Τερζής ανέφερε ότι στις φυλακές ∆ια-
βατών υπάρχουν πολλοί, αλλά τα πε-
ρισσότερα χρόνια που µένουν µέσα εί-
ναι τα 25, ενώ ερωτηθείς αν υπάρχουν 
γυναίκες στη συγκεκριµένη φυλακή εί-
πε ότι «µετά την ίδρυση γυναικείων Φυ-
λακών στον Ελαιώνα Θηβών µεταφέρ-
θηκαν εκεί και καλύτερα γι’ αυτές. Στη 
θέση της γυναικείας πτέρυγας δηµιουρ-
γήθηκε µια δοµή µοναδική στην Ευρω-
παϊκή Ένωση το κέντρο απεξάρτησης 
κρατουµένων από το ΚΕΘΕΑ µοναδι-
κό και συµµετέχουν οι τρόφιµοι µόνο µε 
τη θέληση τους».

Ερευνητής έγινε εθελοντικά τρόφιµος και στις φυλακές της Θεσσαλονίκης για µια
εβδοµάδα περιγράφοντας ότι εκεί επικρατούν ο εκφοβισµός και η αγριότητα

14

ΦΥΛΑΚΕΣ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ 
Γιατί τις επέλεξε το Netflix για τη σειρά 

«Πιο σκληρές φυλακές του κόσμου»

«Είµαστε µια φυλακή που 
δυστυχώς έχει απ όλα τα 
εγκλήµατα εκτός από τα 
σεξουαλικά. Φονιάδες, 
κλέφτες, άνθρωποι που 

έκαναν οικονοµικά εγκλήµατα, 
λαθροδιακινητές αναγκάζονται 

να ζουν και να προαυλίζονται 
όλοι µαζί. Όλοι µε όλους. 

Φυσικά υπάρχουν συµµορίες 
και φασαρίες αλλά η κατάσταση 

δεν είναι όπως αυτά που 
βλέπουµε στις ταινίες»

Χρήστος Τερζής 
Πρόεδρος των Εξωτερικών 

Φυλάκων στο σωφρονιστικό 
κατάστηµα



Tης
Μάρθας 
Λεκκάκου
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K
αι σοκαριστήκαµε και 
αηδιάσαµε και κατα-
ναλώσαµε έως και µε-
τά µανίας τις πληρο-

φορίες που ακόµη καθηµερινά 
βλέπουν το φως για την υπόθε-
ση βιασµού και µαστροπείας της 
12χρονης στον Κολωνό. Γιατί µας 
συνέβη αυτό; ∆ιότι δεν αφορά σε 
ένα ακόµη  metoo τραγικό, επώδυ-
νο περιστατικό, αλλά γιατί πρόκει-
ται για την κατάρρευση προτύπων 
που στη δική µας ελληνική κοινω-
νία είναι οι σταθερές µας. 

Πρόκειται για την κατάρρευση 
του θεσµού της οικογένειας. Πρω-
ταγωνιστής ένας πατέρας, απ ό́τι 
φαίνεται συµπρωταγωνίστρια µια 
πολύτεκνη µητέρα µε θύµα ένα 
από τα 8 της τέκνα. Και συν τοις 
άλλοις, το προφίλ του θρησκευ-
όµενου, κοινωνικά και πολιτικά 
δραστήριου ανθρώπου… Ό,τι δη-
λαδή είναι το ζητούµενο για έναν 
ενεργό πολίτη. Βούτυρο στο ψωµί 
όσων πολεµούν λυσσαλέα όλο αυ-
τό το πρότυπο, του καλού οικογε-
νειάρχη που προσπαθεί να συµµε-
τέχει στα κοινά…

Αντίστοιχο σοκ και µε την υπό-
θεση του 28χρονου φαντάρου από 
το Αγρίνιο και το 4χρονο αγοράκι, 
που έκανε ό,τι έκανε µε τις «πλά-
τες» της µητέρας του…

Αδιανόητα πράγµατα για µια 
κοινωνία που αν έχει κρατηθεί όρ-
θια µε τόσες κρίσεις που έχει πε-
ράσει η χώρα, πριν και µετά  τη 
Μεταπολίτευση, το οφείλει στους 
άρρηκτους δεσµούς της οικογένει-
ας, στο προστατευτικό περιβάλλον 
στήριξης και σταθερότητας  µε το 
οποίο περιβάλλει όλα τα µέλη της.

«Πώς καταντήσαµε έτσι;» διε-
ρωτούνται πολλοί, µε µεγάλη δό-
ση απαισιοδοξίας, αηδίας, απο-
στροφής. Και αυτό είναι υγιές που 
ρωτούν.

Αλλά ας µην τα ισοπεδώνουµε 
όλα. Υπάρχει και η άλλη όψη του 

νοµίσµατος, η οποία είναι ακόµη 
-ευτυχώς- καθαρή, φωτεινή. Η ελ-
ληνική οικογένεια αντέχει, εξελίσ-
σεται, ο θεσµός της ενδεχοµένως 
στη χώρα µας ακόµη και να ισχυ-
ροποιείται όσο ποτέ άλλοτε!

Σκεφτείτε µόνον πώς µεγαλώ-
σατε εσείς και πώς µεγαλώνετε τα 
παιδιά σας και κάντε τη σύγκριση. 
Και ίσως διαπιστώσετε ότι οι πε-
ρισσότεροι µεγαλώσατε µε πολύ 
λιγότερο διάλογο και συµβουλές 
από τους γονείς, µε πολύ λιγότε-
ρα εφόδια -πνευµατικά και υλικά- 
µε ελάχιστες ή και καθόλου δρα-
στηριότητες εκτός σχολείου -άντε 
αγγλικά και ίσως και µια δεύτερη 
γλώσσα και ένα φροντιστήριο για 
τις πανελλήνιες.

Αλήθεια, πόσες ιατρικές επι-
σκέψεις σας είχαν κάνει οι γονείς 
σας σε αναπτυξιολόγους, λογοθε-
ραπευτές, ορθοπεδικούς, πέραν 
των αντίστοιχων συµβατικών για 
τα παιδικά εµβόλια;

∆ιότι πλέον οι γονείς, τις λίγες 
τελευταίες δεκαετίας, τα κάνουν 
όλα ή προσπαθούν τουλάχιστον 
να κάνουν τα πάντα! Και πνευµατι-
κά και υλικά και ψυχικά. «Να δια-
σκεδάσει το παιδί, να έχει τους φί-
λους του, τις δραστηριότητές του, 
να έχει προσλαµβάνουσες από πα-
ντού, µε σινεµά, θέατρα, συναυλί-
ες, µε πάρτι, µε αναρριχήσεις, µε 
εκδροµές, µε σπορ, µε µουσική, µε 
ζωγραφική, µε ροµποτική, µε ψη-
φιακές δεξιότητες, µε τα πάντα!»

Ποτέ άλλοτε στην ελληνική 
κοινωνία οι γονείς δεν γίνονταν 
τόσο «λάστιχο» για τα παιδιά τους, 
µε προσωπικές θυσίες -που εκού-
σια επιλέγουν γιατί τους ευχαρι-
στεί.

Ποτέ άλλοτε οι γονείς δεν ενδι-
αφέρονταν τόσο για τη µαθησιακή 
εξέλιξη των παιδιών τους. Και πλέ-
ον στην ελληνική οικογένεια ο πα-
τέρας -ίσως στις περισσότερες των 
περιπτώσεων- τρέχει και αυτός για 

τα πάντα.
Η ελληνική οικογένεια, µε 

όποια σύνθεση και αν έχει, µονο-
γονεϊκή, µε λίγα ή πολλά παιδιά, 
είναι ακόµη πιο αρραγής από το 
παρελθόν. Με παιδιά πιο σκεπτό-
µενα που οι σχέσεις µεταξύ των 
αδερφών τους και των γονιών τους 
είναι πολύ πιο υγιείς από τις περα-
σµένες γενιές!

Πέσαµε …από τα σύννεφα µε 
όσα είχαν το φως της δηµοσιότη-
τας, διότι κακά τα ψέµατα, µε τα 
όσα προβλήµατα της καθηµερινό-
τητας, η ελληνική οικογένεια είναι 
δυνατή και όντως ζούµε στο σύν-
νεφό µας.

Για το χάος του διαδικτύ-
ου, το dark web, τους κινδύνους, 
τα αποτρόπαια και τα απεχθή 
που συµβαίνουν εκεί, για το sex 
trafficking, την παιδική εκµετάλ-
λευση υπάρχουν αρχές και στην 
Ελλάδα και διεθνώς που οφεί-
λουν να βρουν εδώ και τώρα λύ-
σεις. Ας κρατήσουµε τα όσα, πρέ-
πει να γίνουν, όπως τα είπε στο 
Αθηναϊκό Πρακτορείο διευθυντής 
της ∆ιεύθυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρο-

νικού Εγκλήµατος, Βασίλης Πα-
πακώστας:

«Η αντιµετώπιση των κυβερ-
νοεγκληµάτων από τις διωκτικές 
Αρχές και τα νοµικά ζητήµατα που 
σχετίζονται µε εγκλήµατα του κυ-
βερνοχώρου, προϋποθέτουν την 
ύπαρξη ειδικού νοµικού πλαισίου 
και κοινής αντεγκληµατικής πολι-
τικής, λόγω του διεθνοποιηµένου 
χαρακτήρα του κυβερνοεγκλήµα-
τος. Απαραίτητη είναι η θέσπιση 
νέων αντικειµενικών υποστάσεων 
εγκληµάτων, που να θέτουν κανό-
νες και όρια στη συµπεριφορά 
των παρόχων διαδικτυακών υπη-
ρεσιών και φιλοξενίας ιστοχώρων, 
αλλά και των χρηστών, λαµβάνο-
ντας σε κάθε περίπτωση υπόψη 
τις ισχύουσες συνταγµατικές Αρ-
χές και παράλληλα διαφυλάσσο-
ντας και προστατεύοντας την ελευ-
θερία του λόγου και τα προσωπικά 
δεδοµένα.

Τι λέει ο κ. Παπακώστας ότι 
πρέπει να γίνει; Να θεσπιστεί ενι-
αία ευρωπαϊκή εισαγγελική Αρ-
χή κυβερνοεγκλήµατος και να 
οριστούν εξειδικευµένοι εισαγγε-

λείς Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος 
στο εσωτερικό κάθε χώρας, προς 
όφελος της αµεσότερης και ταχύ-
τερης διερεύνησης και απονοµής 
της ∆ικαιοσύνης. Να θεσπιστούν 
νοµοθετικές διατάξεις για κυβερ-
νοεγκλήµατα, επικεντρωµένες 
στον τρόπο δράσης των εγκληµα-
τιών και όχι στις µορφές και τις δι-
αρκώς εξελισσόµενες και νεοεµ-
φανιζόµενες τεχνολογίες, όπως 
για παράδειγµα κρυπτονοµίσµα-
τα, αποθήκευση cloud και άλ-
λα. Και τέλος επισηµαίνει ότι εί-
ναι απαραίτητα τα στοχευµένα 
και εξειδικευµένα εκπαιδευτι-
κά προγράµµατα κατάρτισης των 
συµµετεχόντων στις διαδικασίες 
ποινικής διερεύνησης κυβερνοε-
γκληµάτων - εισαγγελικές, δικα-
στικές και αστυνοµικές Αρχές.

Ας γίνουν λοιπόν όλα αυ-
τά. Γιατί όχι µε πρωτοβουλία της 
Ελλάδας µάλιστα. Όπως η χώρα 
πρωτοστάτησε στη σύνταξη προτά-
σεων για την ενεργειακή κρίση, ας 
το κάνει και τώρα για το πιο σηµα-
ντικό θεµέλιο που έχουµε, την οι-
κογένειά µας.

Κάντε τη σύγκριση
«Πώς καταντήσαµε έτσι;» διερωτούνται
πολλοί, µε µεγάλη δόση απαισιοδοξίας,

αηδίας, αποστροφής. Και αυτό
είναι υγιές που ρωτούν…

15
Μοτο 

Της Μάρθας Λεκκάκου

Αλλά ας µην
τα ισοπεδώνουµε όλα.

Υπάρχει και
η άλλη όψη

του νοµίσµατος,
η οποία είναι

ακόµη -ευτυχώς-
καθαρή, φωτεινή.

Η ελληνική οικογένεια
αντέχει, εξελίσσεται,

ο θεσµός της ενδεχοµένως 
στη χώρα µας ακόµη

και να ισχυροποιείται
όσο ποτέ άλλοτε!
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H
χρήση φαρµάκων για τη 
µείωση της παραγωγής  
των ανδρικών ορµονών 
στους όρχεις λέγεται χη-

µικός ευνουχισµός. Οι γιατροί χρησι-
µοποιούν αυτή τη µέθοδο για τη θε-
ραπεία καρκίνων που σχετίζονται µε 
ορµόνες, όπως ο καρκίνος του προ-
στάτη.

Ο χηµικός ή αλλιώς φαρµακευ-
τικός ευνουχισµός συµβάλλει στο 
να ελαττωθούν ραγδαία τα επίπεδα 
της τεστοστερόνης, που θεωρείται η 
«τροφή» του καρκινικού κυττάρου. Ως 
ιδέα παρουσιάστηκε από τον Charles 
Huggins το 1941, ο οποίος έπειτα από 
πολλά χρόνια έλαβε το βραβείο Νό-
µπελ για την εργασία του, και έχει 
απόλυτη ένδειξη στην αντιµετώπιση 
της µεταστατικής νόσου.

Ας ρίξουµε όµως µια πιο προσε-
κτική µατιά στο πώς λειτουργεί ο χη-
µικός ευνουχισµός, ποιοι είναι οι µα-
κροπρόθεσµοι κίνδυνοι και αν µπορεί 
να αντιστραφεί.

∆εν είναι εφάπαξ 
Χηµικός ευνουχισµός είναι η µείωση 
των επιπέδων των ανδρικών ορµονών 
ή των ανδρογόνων. Τα κύρια ανδρο-
γόνα είναι η τεστοστερόνη και η διυ-
δροτεστοστερόνη (DHT). Σύµφωνα 
µε µια ερευνητική ανασκόπηση, περί-
που 90 έως 95% των ανδρογόνων πα-

ράγονται στους όρχεις. Τα υπόλοιπα 
προέρχονται από τα επινεφρίδια.

Η ορµόνη απελευθέρωσης της 
ωχρινοτρόπου ορµόνης (LH-RH) 
προέρχεται από την υπόφυση. Αυτή 
η ορµόνη δίνει την εντολή στους όρ-
χεις να παράγουν τεστοστερόνη. Εκεί 
µπαίνουν οι αγωνιστές της LH-RH, 
που λειτουργούν διεγείροντας την 
παραγωγή ωχρινοτρόπου ορµόνης 
(LH) . Γι’ αυτό όταν λαµβάνεται  για 
πρώτη φορά, οι αγωνιστές LH-RH 
προκαλούν αύξηση των επιπέδων τε-
στοστερόνης, που διαρκεί µόνο µερι-
κές εβδοµάδες.

Η λήψη αντι-ανδρογόνων, όπως 
η βικαλουταµίδη, µπορεί να ανακου-
φίσει αυτή την ανησυχία. Όταν τα επί-
πεδα της LH είναι υψηλότερα, η υπό-
φυση σταµατά να δίνει εντολή στους 
όρχεις να παράγουν ανδρογόνα. Ως 
αποτέλεσµα, η τεστοστερόνη µειώ-
νεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα, πα-
ρόµοια µε αυτά του χειρουργικού ευ-
νουχισµού.

Πώς γίνεται 
Με ενέσεις φαρµάκων που λέγο-

νται «LH-RH ανάλογα», που σταµα-
τούν την παραγωγή τεστοστερόνης 
από τους όρχεις (φαρµακευτικός ευ-
νουχισµός). Επίσης µε  χάπια «αντιαν-
δρογόνων», τα οποία αποφράσσουν 
την είσοδο των ανδρογόνων στα προ-
στατικά κύτταρα, προκαλώντας σε αυ-

τά είδος λιµοκτονίας.
Ο χηµικός ευνουχισµός δεν είναι 

µια εφάπαξ θεραπεία. Ο γιατρός χο-
ρηγεί τα φάρµακα µε ένεση ή εµφυ-
τεύεται κάτω από το δέρµα. Ανάλογα 
µε το φάρµακο και τη δόση, αυτό πρέ-
πει να επαναλαµβάνεται είτε µία φο-
ρά τον µήνα είτε µία φορά τον χρόνο.

Οι παρενέργειες;
Οι παρενέργειες του χηµικού ευνουχι-
σµού µπορεί να περιλαµβάνουν:
l µειωµένη ή παντελή απουσία σε-
ξουαλικής επιθυµίας
l στυτική δυσλειτουργία
l συρρίκνωση των όρχεων και του 
πέους
l κούραση
l εξάψεις
l ευαισθησία του µαστού και ανάπτυ-
ξη του µαστού (γυναικοµαστία)
Μακροπρόθεσµα, ο χηµικός ευνουχι-
σµός µπορεί επίσης να οδηγήσει σε:
l οστεοπόρωση 
l µειωµένη γλυκόζη
l κατάθλιψη
l στειρότητα
l αναιµία
l απώλεια µυϊκής µάζας
l αύξηση βάρους

Σύµφωνα µε µια ερευνητική ανα-
σκόπηση, οι ανεπιθύµητες ενέργειες 
και οι επιπλοκές µπορεί να αυξηθούν 
όσο περισσότερο διαρκεί η θεραπεία. 

Ο γιατρός µπορεί να συστήσει άλλες 
θεραπείες για την πρόληψη ή τη µείω-
ση αυτών των παρενεργειών.

Άλλοι κίνδυνοι 
Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι οι 

άνδρες που λαµβάνουν ορµονική θε-
ραπεία ενδέχεται να διατρέχουν αυξη-
µένο κίνδυνο για:
l διαβήτη
l υψηλή πίεση του αίµατος
l εγκεφαλικό
l έµφραγµα
l προβλήµατα µε τη σκέψη, τη συγκέ-
ντρωση και τη µνήµη

Σύµφωνα µε την Αµερικανική 
Εταιρεία Καρκίνου, δεν έχουν κα-
ταλήξει όλες οι µελέτες στα ίδια συ-
µπεράσµατα σχετικά µε αυτούς τους 
κινδύνους. Απαιτείται περισσότερη 
έρευνα για την πλήρη κατανόηση της 
σχέσης µεταξύ χηµικού ευνουχισµού 
και αυτών των συνθηκών.

Πόσο διαρκεί 
Ο χηµικός ευνουχισµός διαρκεί όσο 
συνεχίζετε να παίρνετε τα φάρµακα. 
Μόλις σταµατήσει η λήψη, η παραγω-
γή ορµονών επανέρχεται στο φυσιο-
λογικό. Τα αποτελέσµατα είναι γενικά 
αναστρέψιµα. Εάν η λήψη των φαρ-
µάκων, όµως, συνεχιστεί για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, ορισµένες ανεπι-
θύµητες ενέργειες µπορεί να συνεχι-
στούν.

Χημικός
ευνουχισμός 
και σεξουαλικά 
εγκλήματα
Τι είναι και πώς γίνεται η ορµονοθεραπεία
ή θεραπεία καταστολής ανδρογόνων

Ο ευνουχισµός 
έχει υιοθετηθεί 
από ορισµένες 
χώρες ως µέθοδος 
αποκατάστασης και 
επανένταξης στην 
κοινωνία ατόµων 
τα οποία έχουν 
διαπράξει κατά 
συρροή σεξουαλικά 
παραπτώµατα
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Ιατρικές χρήσεις 
Ο χηµικός ευνουχισµός χρησιµοποι-
είται για τη θεραπεία καρκίνων που 
εξαρτώνται από ορµόνες, όπως ο καρ-
κίνος του προστάτη. Η µείωση των αν-
δρογόνων µπορεί να βοηθήσει στην 
επιβράδυνση της ανάπτυξης και της 
µετάστασης του καρκίνου. Ο χηµικός 
ευνουχισµός µπορεί επίσης να χρησι-
µοποιηθεί για να επιβραδύνει την εξέ-
λιξη του αρσενικού καρκίνου του µα-
στού.

Σεξουαλική βία
Ο χηµικός ευνουχισµός έχει υιοθετη-
θεί από ορισµένες χώρες ως µέθοδος 
αποκατάστασης και επανένταξης στην 
κοινωνία ατόµων τα οποία έχουν δι-
απράξει κατά συρροή σεξουαλικά πα-
ραπτώµατα, όπως βιασµούς και ασέλ-
γεια σε ανηλίκους. Οι αναφορές στον 
ευνουχισµό χρονολογούνται από την 
ελληνική µυθολογία, αλλά ο ευνουχι-
σµός ως θεραπεία για σεξουαλικές δι-
αταραχές έχει τις ρίζες του στα τέλη του 
19ου αιώνα, όταν Ελβετοί γιατροί άρ-
χισαν για πρώτη φορά να κάνουν χει-
ρουργική επέµβαση.

Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιήθη-
κε σtις ΗΠΑ και την Ευρώπη µέχρι 
την εισαγωγή ορµονικών θεραπειών, 
όπως τα χάπια οιστρογόνων, τη δεκα-
ετία του 1940, και φάρµακα κατά της 
λίµπιντο, τη δεκαετία του 1960. Θεω-

ρήθηκαν πιο ανθρώπινα από τη χει-
ρουργική επέµβαση.

Σήµερα, οι Αµερικανοί γιατροί 
συχνά συνταγογραφούν αντικαταθλι-
πτικά στους παραφιλητές για να τους 
βοηθήσουν να καταστείλουν τις κατα-
ναγκαστικές τους τάσεις. Οι παραφιλη-
τές συµµετέχουν επίσης συνήθως και 
σε προγράµµατα αποκατάστασης, που 
περιλαµβάνουν προσωπικές συνεδρί-
ες και οµαδική θεραπεία για εκπαί-
δευση σε προσωπική ευθύνη, έλεγχο 
σεξουαλικής παρόρµησης και ενσυ-
ναίσθηση. Ο χηµικός ευνουχισµός 
βασίζεται επίσης στη µακροπρόθε-
σµη συµµόρφωση.

Όσον αφορά την αποτελεσµατι-
κότητά του, ο φυσικός ευνουχισµός 
(αφαίρεση των όρχεων – ορχεκτοµή)  
θεωρείται πολύ πιο αποτελεσµατικός 
σε σχέση µε τον χηµικό. Η χορήγηση 
φαρµάκων έχει στόχο τη µείωση της 
λίµπιντο και των σεξουαλικών ορέξε-
ων του δράστη σεξουαλικών εγκληµά-
των. ∆εν είναι σαφές όµως αν η µεί-
ωση της σεξουαλικής επιθυµίας αρκεί 
για την αποφυγή σεξουαλικών, βίαιων 
αδικηµάτων ή αν κάθε άτοµο θα χάσει 
εντελώς τη σεξουαλική του λειτουργία.

Σύµφωνα µε έρευνα, διαπιστώ-
θηκε ότι ο χηµικός ευνουχισµός 
µείωσε τη συχνότητα και την έντα-
ση των σεξουαλικών σκέψεων στην 
πλειονότητα, αλλά όχι σε όλους 
τους ασθενείς. Πολλοί άνθρωποι 

αµφιβάλλουν ότι οι καταδικασθέ-
ντες σεξουαλικοί παραβάτες µπο-
ρούν πραγµατικά να θεραπευτούν. 
Αυτό το γεγονός ώθησε τα κράτη 
να ψηφίσουν συγκεκριµένους νό-
µους, καθιστώντας ακόµη πιο δύ-

σκολο γι’ αυτούς να βγουν από τη 
φυλακή. Επαγγελµατίες υγείας έχουν 
εκφράσει ηθικές ανησυχίες σχετικά µε 
την υπερβολική θεραπεία έναντι της τι-
µωρίας και άλλες που σχετίζονται µε 
τον εξαναγκασµό και την πιθανή έλ-

λειψη συναίνεσης έπειτα από ενηµέ-
ρωση. Είτε εκτελείται για λόγους υγεί-
ας είτε για νοµικούς λόγους, υπάρχει 
ανάγκη παρακολούθησης και αντιµε-
τώπισης των παρενεργειών και των 
επιπλοκών.

Για την ποινή ισόβιας κάθειρξης και µια σειρά ζητηµά-
των που εγείρει η τρέχουσα επικαιρότητα µε τις υποθέ-
σεις που αφορούν ασέλγειες σε βάρος ανηλίκων, µίλησε 
ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.

Ειδικότερα, σε σχέση µε την υφ’ όρων απόλυση, 
σύµφωνα µε τον κ. Βορίδη, αυτό το οποίο πρέπει να προ-
βληµατίσει από εδώ και πέρα το Υπουργείο ∆ικαιοσύ-
νης είναι ορισµένες περιπτώσεις είτε ιδιαίτερα ειδεχθών 
εγκληµάτων είτε εγκληµατικών προσωπικοτήτων. «Έχου-
µε έναν κατά συρροή δολοφόνο, έχει νόηµα ο κατά συρ-
ροή δολοφόνος να αποφυλακίζεται µε όρους; ∆ηλαδή, 
έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει τελέσει σε διαφορετικές φά-
σεις της ζωής του δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ανθρωποκτο-
νίες, θα τον βγάλουµε από την φυλακή;» είπε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Βορίδης.

Σε ό,τι αφορά στα αδικήµατα παιδοφιλίας, ο κ. Βορί-
δης, τόνισε ότι οι παιδόφιλοι «στη συντριπτική τους πλει-
οψηφία είναι άνθρωποι οι οποίοι εξαιτίας του ότι έχουν 
αυτό το διεστραµµένο πάθος, το οποίο είναι πάρα πολύ 
έντονο, δεν αναµορφώνονται». Εποµένως, ο Υπουργός 
εξέφρασε την γνώµη ότι «υπάρχουν ορισµένες περιπτώ-
σεις εγκληµάτων ή εγκληµατιών που λόγω είτε της προ-
σωπικότητας είτε του ειδεχθούς της πράξεως, θα µπο-
ρούσαµε να εξετάσουµε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα 
εκτίεται το σύνολο της επιβληθείσας από το δικαστήριο 
ποινής. Να το κάνει όλο, να µην υπάρχουν ούτε ευεργετι-
κές διατάξεις ούτε τίποτα» τόνισε. «Να µην υπάρχει η νο-
µική δυνατότητα να κρίνεται το ζήτηµα της απολύσεως µε 
όρους» πρόσθεσε.

Σηµείωσε πάντως ότι το υπουργείο ∆ικαιοσύνης στην 
υφ’ όρων απόλυση πρόσθεσε προϋποθέσεις, στοιχεία που 
αφορούν στην επικινδυνότητα του δράστη, το κατά πόσον 
έχει αναµορφωθεί, στοιχεία της προσωπικότητάς του, τον 
κίνδυνο τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων. «Άρα λοιπόν, 
το βλέπει και από αυτή την σκοπιά, το συγκεκριµένο διοι-
κητικό όργανο που κρίνει αυτή την απόλυση», που είναι 
πολύ σηµαντικό, σύµφωνα µε τον ίδιο. Επιπλέον, σηµείω-
σε ότι οι ποινές που προβλέπονται ειδικά για τα αδικήµα-
τα που αφορούν τη γενετήσια ελευθερία και αξιοπρέπεια- 
αλλά και σε µια σειρά αδικηµάτων- µε τις αναθεωρήσεις 
που έχει κάνει η τωρινή κυβέρνηση γενικότερα στον Ποι-
νικό κώδικα, είναι οι σωστές.

Σε σχέση µε την ισόβια κάθειρξη, που στον ποινικό 
κώδικα της χώρας µας είναι µια πλασµατική έννοια, ο κ. 
Βορίδης, ρωτήθηκε αν αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να 
αλλάξει και η γνώµη του ήταν πως «σε ορισµένες περι-
πτώσεις τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια». «Αν έχεις έναν 
τροµοκράτη ο οποίος έχει σκοτώσει 17 ανθρώπους και ου-
δέποτε έχει µεταµεληθεί, αυτός γιατί δεν πρέπει να εκτί-

σει ισόβια, να µείνει όλη του τη ζωή στη φυλακή;» προσέ-
θεσε ο Υπουργός.

Στο ερώτηµα, εάν η άποψη του για την µετατροπή της 
ισόβιας κάθειρξης σε πραγµατικά ισόβια σε περιπτώσεις, 
θα µπορούσε να υιοθετηθεί σε κυβερνητικό επίπεδο, απά-
ντησε «η απαίτηση της κοινωνίας για µια προσήκουσα 
ποινή και καθώς ανοίγει στο δηµόσιο διάλογο αυτή η συ-
ζήτηση, θεωρώ ότι θα δηµιουργήσει και σκέψεις και στο 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει 
να κινηθεί». Σε σχέση µε τους παιδοβιαστές, οι οποίοι αυ-
τοί την στιγµή τιµωρούνται µε ισόβια, ο κ. Βορίδης ξεκά-
θαρα εξέφρασε την άποψη, πως τα ισόβια πρέπει να είναι 
πραγµατικά ισόβια.

Σε σχέση µε την εφαρµογή του χηµικού ευνουχισµού, 
σύµφωνα µε τον κ. Βορίδη, κάτι τέτοιο θα µπορούσε να 
αποτελέσει έναν µηχανισµό ποινικής συνδιαλλαγής. 
Όπως είπε, αυτό εφαρµόζεται σε χώρες του εξωτερικού 
ως µέτρο ασφαλείας της κοινωνίας, στην περίπτωση που 
ο παραβάτης συναινέσει σε αυτό το µέτρο, προκειµένου 
να βγει από την φυλακή, χωρίς να έχει εκτίσει το σύνο-
λο της ποινής του.

«∆ηλαδή να του πεις ότι για να σε βγάλω από την 
φυλακή αφού εκτίσεις την ποινή σου, για παράδειγµα, 
20 χρόνια, θα αποκτήσεις δικαίωµα υφ’ όρων απόλυσης 
αφού εκτίσεις πραγµατικά τα 6 χρόνια, αλλά στα 6 για να 
αποκτήσεις αυτό το δικαίωµα θα έχεις αποδεχθεί αυτή την 
ιατρική πράξη πάνω σου» ανέφερε. Ερωτηθείς αν θα ήταν 
δεκτικός στην εισαγωγή ενός τέτοιου θεσµού, ο κ. Βορί-
δης απάντησε ότι «είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί».

Μάκης Βορίδης: Όταν λέμε
ισόβια να είναι ισόβια ή βγαίνει
με χημικό ευνουχισμό
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ΥΠΕΣ: Άμεσα 1.264 
προσλήψεις στη 
∆ημοτική Αστυνομία

 Ευρωπαϊκή διάκριση 
για τον ∆ήµαρχο Αλίµου 
Υποψήφιος για τη θέση του Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδεί-
ας, Απασχόλησης, Έρευνας και Πολιτισµού 
(SEDEC) είναι ο κ. Ανδρέας Κονδύλης. Ο δή-
µαρχος Αλίµου, ευχαρίστησε τους συναδέλ-
φους του στην Επιτροπή των Περιφερειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά, αν αν όλα πάνε καλά θα είναι η πρώ-
τη φορά που θα αναδειχθεί Έλληνας στη συ-
γκεκριµένη θέση. Η ψηφοφορία θα γίνει τον 
∆εκέµβριο, στις Βρυξέλλες.

“Γλεντάνε” στο Tik Tok το άκρως
επεισοδιακό ΔΣ Αγίας Παρασκευής 
Έχασε την ψυχραιµία του στην 
πρόσφατη συνεδρίαση του δη-
µοτικού συµβουλίου Αγίας Πα-
ρασκευής ο δήµαρχος της πόλης 
και αυτό είχε ως αποτέλεσµα το 
σχετικό απόσπασµα να ανέβει 
στο Tik Tok προκαλώντας απί-
στευτες αντιδράσεις.

Συγκεκριµένα, ο δήµαρχος 

αναφερόµενος στη δηµοτική 
σύµβουλο Μίνα Μουχτούρη, λέ-
ει: “Να το κλείσεις το στοµατάκι 
σου, µην πετάγεσαι!” και γενικό-
τερα συνέχισε να µιλάει υποτιµη-
τικά κατά της δηµοτικής συµβού-
λου χρησιµοποιώντας ατυχείς και 
προσβλητικές εκφράσεις µε απο-
τέλεσµα να δεχτεί την δριµεία 

επίθεση από µέρος της αντιπολί-
τευσης. 

Όλο αυτό το µπάχαλο κατα-
γράφηκε από κάποιον χρήστη 
των κοινωνικών µέσων δικτύω-
σης και ανέβηκε στο Tik Tok και 
είναι εύκολο να καταλάβετε το 
“γλέντι” που γίνεται από όσους 
το παρακολουθούν.  

Δήμαρχος Παπάγου
– Χολαργού: Δεν πάω
πουθενά, εδώ θα μείνω

Με τον πλέον κατηγορηµατικό 
τρόπο διέψευσε τις φήµες που 
τον θέλουν να εγκαταλείπει την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικά και 
τον ∆ήµο Παπάγου-Χολαργού 
ειδικότερα, προκειµένου να 
ασχοληθεί µε την κεντρική 
πολιτική σκηνή, ο δήµαρχος της 
πόλης Ηλίας Αποστολόπουλος.
«Θέλω να διαψεύσω τις 
φήµες που λένε πως θα είµαι 
υποψήφιος βουλευτής. ∆εν 
θα είµαι… Θα είµαι και πάλι 
υποψήφιος δήµαρχος στις 
8/10/2023 και θα προσπαθήσουµε 
µε τους συνεργάτες µου να 
κερδίσουµε ξανά», ξεκαθάρισε 
ο κ. Αποστολόπουλος, σε 
ραδιοφωνική συνέντευξη που 
παραχώρησε.Πολλοί το περίµεναν να έχει συµ-

βεί αρκετά χρόνια πριν. Όµως όπως 
όλα δείχνουν έφτασε η στιγµή ο Αντι-
δήµαρχος Αθηναίων, κ. Χρήστος Τε-
ντόµας να δοκιµάσει τις δυνάµεις του 
στην κεντρική πολιτική σκηνή στις 
επικείµενες εθνικές εκλογές. 

Η στήριξη πολιτικών και αυτοδι-
οικητικών στο πρόσωπό του έχει την 
ξεχωριστή της σηµασία µε την πιο 
κοµβική να είναι αυτή του δηµάρχου 
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, ο 
οποίος και µίλησε στην προεκλογική 
εκδήλωση του κ. Τεντόµα στο Πολε-
µικό Μουσείο. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι αποτελεί τον µακροβιότερο δηµο-
τικό σύµβουλο και αντιδήµαρχο κατέχοντας κοµβικές θέσεις ευθύνης µε άµεση επιρροή 
για την επίλυση σοβαρών θεµάτων της περιοχής.

Στην πρώτη αυτή προεκλογική εκδήλωση, οι πολίτες που µαζικά προσήλθαν άκου-
σαν το όραµα του κ. Τεντόµα για την Αθήνα και τους κατοίκους της.

Υποψήφιος Βουλευτής ο μακροβιότερος
δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων 

Π
ολύ σύντοµα θα γίνουν 1.264 
προσλήψεις στη ∆ηµοτική Αστυ-
νοµία, όπως ανέφερε ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Μάκης Βορί-

δης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του µε 
το Προεδρείο της ΠΟΠ-ΟΤΑ.

Παράλληλα ο υπουργός Εσωτερικών, 
ανέφερε στους συνδικαλιστές ότι αναφορι-
κά µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» µε-
τά την απόφαση του ΣΤΕ για «ακύρωση της 

ειδικής εµπειρίας» εξετάζονται διάφοροι τρό-
ποι Νοµικής αντιµετώπισης και πάντως αυ-
τοί θα συνεχίζουν να εργάζονται έως τότε.

Χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωση των 
συνδικαλιστών σηµειώνεται: “Ο Υπουργός 
δεσµεύτηκε ότι, σύντοµα θα γίνει συνάντη-
ση όλων των εµπλεκόµενων για τα ΜΑΠ, 
για να καταλήξουµε σε µία βιώσιµη λύση. 
Θα µελετήσει την αλλαγή του Νοµοθετικού 
Πλαισίου για τις κρίσεις προϊσταµένων Τµη-

µάτων και ∆ιευθύνσεων. Για τις προσλήψεις 
µας δήλωσε ότι, φέτος κάλυψε το σύνολο των 
αιτηµάτων για προσλήψεις στις ανταποδοτι-
κές υπηρεσίες και σύντοµα θα γίνουν 1.264 
προσλήψεις στην ∆ηµοτική Αστυνοµία.

Για την Βοήθεια στο Σπίτι µετά την από-
φαση του ΣΤΕ µας ανέλυσε ότι, εξετάζονται 
διάφοροι τρόποι Νοµικής αντιµετώπισης και 
πάντως αυτοί θα συνεχίζουν να εργάζονται 
έως τότε”.
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Στην κάλυψη αναγκών πρωτοβάθµιας περί-
θαλψης των ανασφάλιστων κατοίκων καθώς 
και όσων δεν διαθέτουν νοµιµοποιητικά έγγρα-
φα, προχωρά η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προ-
στασίας, Ισότητας και Τρίτης Ηλικίας ∆ήµου 
Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη σε συνεργασία µε τους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Ο γιατρός θα βρίσκε-

ται κάθε Τετάρτη από τις 2 το µεσηµέρι έως τις 
8 το απόγευµα στα ∆ηµοτικά Ιατρεία (Εφέσου 
84, Νίκαια, τηλ. 2104932863). Στο πλαίσιο αυ-
τής της συνεργασίας, γενικός γιατρός θα πα-
ρέχει τις υπηρεσίες του στους ωφελούµενους 
ανάλογα µε την πάθησή τους και όπου κρίνε-
ται απαραίτητο θα τους παραπέµπει στο δηµό-

σιο σύστηµα υγείας ή άλλες οργανώσεις. Επι-
πλέον, στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιµο, 
παρέχεται σύντοµη συµβουλευτική σε ατοµι-
κό επίπεδο όσον αφορά στην προσωπική υγι-
εινή και αντισύλληψη. Ακόµη θα διατίθεται 
ιατροφαρµακευτικό υλικό προκειµένου να κα-
λυφθούν ανάγκες σε πρωτοβάθµιο επίπεδο. 

Ειδικός ανελκυστήρας για ΑμεΑ
στο δημοτικό κολυμβητήριο Ραφήνας
Ξεκίνησε η λειτουργία του ειδικού ανελκυστήρα για άτοµα 
µε κινητικά προβλήµατα στο δηµοτικό κολυµβητήριο 
Ραφήνας, ο οποίος τοποθετήθηκε µε χρηµατοδότηση της 
Περιφέρειας, κατόπιν και σχετικού αιτήµατος του ∆ήµου. 
Ο ανελκυστήρας τοποθετήθηκε στο πλαίσιο του σχετικού 
προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής για τη διευκόλυνση 
της προσβασιµότητας ατόµων ΑµεΑ σε αθλητικές 
εγκαταστάσεις σε όλη την Αττική.
Επισηµαίνεται πως καθηµερινά εκτός από παιδιά, αθλητές 
και ενηλίκους, το κολυµβητήριο που λειτουργεί εντός του 
∆ηµοτικού Πάρκου Αναψυχής στη Ραφήνα, χρησιµοποιείται 
από περίπου 20 συνανθρώπους µας µε αναπηρία. Ο 
ειδικός ανελκυστήρας που τοποθετήθηκε, εξασφαλίζει 
γρήγορο, ασφαλές και άνετο pool lift για ΑµεΑ ενώ θα 
µπορεί να χρησιµοποιείται και από τον ίδιο τον αθλούµενο 
προσδίδοντάς αίσθηµα αυτονοµίας και σιγουριάς.

Ιατροί για όλους τους κατοίκους στο ∆ήµο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη  

Πρωθυπουργική επίσκεψη
στο 4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
Ε

πίσκεψη στο 4ο Γυµνάσιο 
Νέας Ιωνίας πραγµατο-
ποίησε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης µε 

σκοπό να συνοµιλήσει µε εκπαιδευ-
τικούς που διορίστηκαν φέτος µόνιµα 
σε µονάδες της πρωτοβάθµιας και της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν 
η δήµαρχος Νέας Ιωνίας ∆έσποινα 
Θωµαΐδου, ο διευθυντής της ∆ιεύ-
θυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης Β’ Αθήνας Γιάννης Ψαχούλας 
και ο διευθυντής του 4ου Γυµνασίου  

Γιώργος Γρηγοράκης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε 

τη σηµασία παρεµβάσεων που έχουν 
γίνει για την υποστήριξη του έµψυ-
χου διδακτικού που υπηρετεί στις τά-
ξεις, στόχοι που εξυπηρετήθηκαν µέ-
σω των µόνιµων διορισµών 25.000 
εκπαιδευτικών ύστερα από 12 χρόνια 
στασιµότητας, τη δηµιουργία 1.100 
οργανικών θέσεων ψυχολόγων και 
κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία 
για πρώτη φορά, την υλοποίηση προ-
γραµµάτων επιµόρφωσης που έχουν 
βοηθήσει περίπου 125.000 δασκά-

λους και καθηγητές έως τώρα, αλ-
λά και τη διάθεση κονδυλίων ώστε 
περισσότεροι από 500.000 νέοι και 
160.000 εκπαιδευτικοί να αγορά-
σουν ηλεκτρονικές συσκευές, όπως 
laptop ή tablet.

Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς 
ανέφεραν ότι είχαν υπηρετήσει επί 
χρόνια σε σχολεία ως αναπληρω-
τές ή ωροµίσθιοι, και εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι 
πλέον έχουν µονιµοποιηθεί και δεν 
βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότη-
τας ή συνεχών µετακινήσεων

Επιστολή έστειλε ο Κώστας Πασα-
κυριάκος, επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Βάρης Βούλας Βου-
λιαγµένης προς τον δήµαρχο, µε 
ερωτήµατα που αφορούν το υλικό 
καταγραφής του συστήµατος εναέ-
ριας επιτήρησης (drone). 

Χαρακτηριστικά αναφέρει: 
“Στις 15 Ιουλίου 2022 ο δήµος Βά-
ρης Βούλας Βουλιαγµένης παρου-
σίασε σε ειδική εκδήλωση το σύστηµα εναέριας 24ωρης 
επιτήρησης του αστικού, περιαστικού και δασικού πράσινου 
της πόλης, µε τη χρήση drone, για την έγκαιρη προειδοποί-
ηση και (µέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων) αντιµετώπιση 
πυρκαγιών και άλλων σχετιζόµενων µε την κλιµατική κρί-
ση καταστάσεων. Στις 5 Σεπτέµβρη 2022, κάνατε ιδιαίτερη 

αναφορά παρέχοντας καθησυχα-
στικές διευκρινίσεις και τονίζοντας 
ότι υπάρχουν όλες οι ασφαλιστικές 
δικλείδες ώστε να µην διαρρεύσει 
υλικό καταγραφής, όπως ορίζουν οι 
ευρωπαϊκοί κανονισµοί.

Την Πέµπτη 22 Σεπτεµβρίου, 
δηµοσιοποιήθηκε σε µέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, από πολίτη, υλικό 
καταγραφής. Η φωτογραφία “συνο-

δευόταν” από δηµόσια παραδοχή ότι “η φωτογραφία είναι 
live now … επειδή βρίσκοµαι αυτή τη στιγµή µε επιχειρη-
σιακό του δήµου όπου έχει πρόσβαση”.

Στη συνέχεια ο δηµοτικός σύµβουλος θέτει σχετικά 
ερωτήµατα που θα απαντηθούν στην προσεχή συνεδρία-
ση του δηµοτικού συµβουλίου. 

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι του ∆ή-
µου Χαϊδαρίου, καθώς όπως διέρρευ-
σε ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου, 
κ. Κουντάτος, ενηµέρωσε ξαφνικά το 
πλήρωµα του ΕΚΑΒ που σταθµεύει 
στον χώρο που τους έχει παραχωρηθεί 

στο Α’ ΚΑΠΗ, ότι πρέπει να φύγουν, 
επειδή ο ∆ήµος χρειάζεται τον χώρο. 
Προφανώς και αυτή η απόφαση είναι 
του δηµάρχου Χαϊδαρίου, κ. Βαγγέλη 
Ντηνιακού.

Μετά από αυτήν την ενέργεια το 

ασθενοφόρο, φαίνεται ότι θα πάει και 
αυτό στο Περιστέρι για να προστεθεί 
µαζί µε τα άλλα που σταθµεύουν στο 
Άλσος, σε χώρο που τους έχει παραχω-
ρήσει ο δήµαρχος Περιστερίου, κ. Αν-
δρέας Παχατουρίδης.

Καταγγελίες ότι “έδιωξε” το ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ ο δήμος Χαϊδαρίου 

Ο “µεγάλος αδελφός” πάνω από το ∆ήµο Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης;
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Τ
έλος στα σενάρια που 
ήθελαν την κυβέρνηση 
να φέρνει νοµοθετική 
ρύθµιση που θα επέτρε-

πε στις Εταιρείες ∆ιαχείρισης Απαι-
τήσεων (τα funds των κόκκινων δα-
νείων) να προχωρούν σε πράξεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης και σε πλει-
στηριασµούς έβαλε ο κ. Χρήστος Στα-
ϊκούρας στη Βουλή.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικο-
νοµικών προχώρησε σε αυστηρές 
συστάσεις προς τράπεζες και εταιρεί-
ες «κόκκινων δανείων» προκειµένου 
όπως είπε «να ευθυγραµµιστούν µε 
την πολιτεία για την επίλυση του ζη-
τήµατος του ιδιωτικού χρέους. Παρά 
την πρόοδο οι χρηµατοδοτικοί φορείς 
υστερούν. ∆εν έχουν σταθεί στο ύψος 
των περιστάσεων ούτε οι τράπεζες ού-
τε οι εταιρείες µε ορισµένες φωτεινές 
εξαιρέσεις. Προσδοκούµε να υλοποιή-
σουν τις υποχρεώσεις τους γιατί έχουν 
ευθύνη απέναντι στην κοινωνία».

Ο υπουργός Οικονοµικών Χρή-
στος Σταϊκούρας κατά την ενηµέρωση 
της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέ-
σεων που ζήτησε να πραγµατοποιη-
θεί σχετικά µε την πορεία «υλοποίη-
σης του εξωδικαστικού µηχανισµού 

ρύθµισης οφειλών του Ν. 4738/2020 
στο πλαίσιο της διαχείρισης του ιδιωτι-
κού χρέους», ανέφερε ότι «µια από τις 
προτεραιότητες της κυβέρνησης από 
την έναρξη της θητείας είναι η βέλτι-
στη δυνατή αντιµετώπιση του διαχρο-
νικού προβλήµατος του συνολικού Ιδι-
ωτικού Χρέους».

Ο υπουργός Οικονοµικών, τόνισε 
ότι «το ληξιπρόθεσµο ιδιωτικό χρέος, 
ως ποσοστό συνολικού χρέους παρου-
σιάζει πτωτική τάση κατά την τελευ-
ταία τριετία, περίοδος κατά την οποία 
οι κίνδυνοι διόγκωσής του ήταν ιδιαί-
τεροι αυξηµένοι» Ειδικότερα, είπε, το 
ποσοστό του διαµορφώνεται 63,6% 
το πρώτο εξάµηνο του 2022 από 70% 
που ήταν το 2018. Το ελληνικό Ιδιωτι-
κό Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ δια-
µορφώνεται στο 125,5%, όταν ο µέσο 
ευρωπαϊκός όρος είναι στα 162,5%. Η 
Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση µε-
ταξύ των κρατών - µελών της ΕΕ. Τα 
κόκκινα δάνεια στα χαρτοφυλάκια των 
τραπεζών συρρικνώθηκαν σηµαντικά 
σε 10% του συνόλου των δανείων στο 
τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2022 
από 44% του 2019 κυρίως µέσω της 
υλοποίησης του προγράµµατος «Ηρα-
κλής».

ΞΕΡΑΝΑΝ ΤΑ «ΚΟΡΑΚΙΑ»

«Όχι» Σταϊκούρα
σε πλειστηριασμούς από funds 

«Οι χρηµατοδοτικοί φορείς οφείλουν να ευθυγραµµιστούν µε την πολιτεία, 
για την αποτελεσµατική και βιώσιµη διαχείριση του προβλήµατος 
του ιδιωτικού χρέους. Στο συγκεκριµένο ζήτηµα, του εξωδικαστικού 
µηχανισµού, δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ούτε οι τράπεζες 
ούτε οι διαχειριστές απαιτήσεων, µε ορισµένες φωτεινές εξαιρέσεις»
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Ο κ. Σταϊκούρας, υπογράμμισε 
πως παρά την εξυγίανση που επιτυγ-
χάνεται στους ισολογισμούς των τρα-
πεζών, το χρέος ιδιωτών και επιχει-
ρήσεων παραμένει υψηλό. Κατά το 
πρώτο εξάμηνοι του 2022 τα μη εξυ-
πηρετούμενα δάνεια που διατηρού-
νται στις τράπεζες ανέρχονται στα 15 
δισ. ευρώ και σε εταιρείες διαχείρι-
σης απαιτήσεων από δάνεια και πι-
στώσεις στα 87 δισ. ευρώ. Κάτι που 
καταδεικνύει ότι το χρέος ιδιωτών και 
επιχειρήσεων δεν εξαφανίζεται μέσω 
της μεταφοράς του από τους ισολογι-
σμούς των τραπεζών στις εταιρείες δι-
αχείρισης.

Ο εξωδικαστικός
μηχανισμός 
Σχετικά με την αξιοποίηση του και-
νοτόμου εργαλείου του εξωδικαστι-
κού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, 
ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι παρα-
τηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από 
τους πολίτες να ρυθμίσουν τις οφει-
λές τους. Μέχρι στιγμής, πάνω από 
60.000 οφειλέτες έχουν εισέλθει στην 
πλατφόρμα. Από αυτούς, 32.000 οφει-
λέτες έχουν προσκομίσει τα οικονομι-
κά τους στοιχεία, από τα οποία και προ-
κύπτουν συνολικές οφειλές ύψους 19 
δισ. ευρώ. Ήδη, 9.000 οφειλέτες, με 
συνολικές οφειλές 5 δισ. ευρώ, έχουν 
υποβάλει οριστικά την αίτησή τους για 
ρύθμιση οφειλών. Το ποσό αυτό είναι 
αυξημένο κατά 2 δισ. ευρώ τους τελευ-
ταίους 3 μήνες.

Το ποσοστό των ρυθμίσεων οφει-
λών μέσω του εξωδικαστικού μηχανι-
σμού έχει αυξηθεί σημαντικά. Μέχρι 

στιγμής, έχουν υλοποιηθεί 1.498 ρυθ-
μίσεις οφειλών, συνολικού ύψους 250 
εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, περίπου το 70% 
πραγματοποιήθηκε κατά το τελευταίο 
τρίμηνο, με πολύ ευνοϊκούς όρους για 
τους οφειλέτες. Από αυτές 697 ρυθμί-
σεις, συνολικού ύψους 157 εκατ. ευ-
ρώ, έχουν διενεργηθεί από τράπεζες 
και εταιρίες διαχείρισης. Οι 801 ρυθ-
μίσεις, συνολικού ύψους 93 εκατ. ευ-
ρώ, έχουν διενεργηθεί από το Δη-
μόσιο. Στις ανωτέρω ρυθμίσεις, έχει 
πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλής 
ποσοστού μέχρι και 50% σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, ενώ η διάρκεια αυ-
τών ανέρχεται μέχρι και τα 35 έτη.

Ο υπουργός, ανέφερε πως αναμέ-
νεται, από τους χρηματοδοτικούς φο-
ρείς, να ολοκληρώσουν άμεσα 1.093 
αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, συνολι-
κού ύψους 1 δισ. ευρώ. Παρατηρείται 
σημαντική αύξηση στα ποσοστά έγκρι-
σης των προτεινόμενων ρυθμίσεων 
οφειλών από την πλευρά των χρημα-
τοδοτικών φορέων. Ενδεικτικά, ο μέ-
σος όρος έγκρισης για τους μήνες Μά-
ιο, Ιούνιο και Ιούλιο κυμαινόταν κάτω 
από το 20%, ενώ για τον μήνα Αύγου-
στο εκτινάχτηκε στο 78%, και τον μήνα 
Σεπτέμβριο ανήλθε στο 64%.

Ο κ. Σταϊκούρας, επισήμανε πως 
παρά τα στοιχεία σημαντικής προ-
όδου, εξακολουθούν να υφίστανται 
στοιχεία προβληματισμού:

1ον. Οι πιστωτές εξακολουθούν 
να απορρίπτουν μεγάλο όγκο αιτημά-
των ρύθμισης οφειλών. Μέχρι στιγ-
μής, έχουν απορριφθεί αιτήματα ρύθ-
μισης οφειλών συνολικού ύψους 600 
εκατ. ευρώ, παρά την αύξηση των 

εγκρίσεων στα αιτήματα ρύθμισης του 
τελευταίου διμήνου.

2ον. Τα ποσοστά εγκρισιμότη-
τας των αιτημάτων ρύθμισης οφειλών 
εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντι-
κά ανά χρηματοδοτικό φορέα. Συγκε-
κριμένα, εξακολουθούν να κυμαίνο-
νται από 11% μέχρι και 84% επί των 
συνολικών αιτημάτων ρύθμισης οφει-
λών, καταδεικνύοντας ότι δεν υφίστα-
ται από την πλευρά των πιστωτών κοι-
νή στρατηγική και προτεραιοποίηση 
στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους 
μέσω του μηχανισμού.

3ον. Οι οφειλέτες συνεχίζουν να 
απορρίπτουν μεγάλο ποσοστό προτά-
σεων ρύθμισης οφειλών, συνολικού 
ύψους 340 εκατ. ευρώ, ενώ συνεχί-
ζουν να παρουσιάζουν και καθυστε-
ρήσεις στις διαδικασίες ολοκλήρω-
σης των αιτήσεών τους.

Ο υπουργός Οικονομικών, υπο-
γράμμισε πως υπάρχουν σημαντικά 
περιθώρια βελτίωσης. Τόσο - κυρίως 
- οι χρηματοδοτικοί φορείς, όσο όμως 
και οι ίδιοι οι δανειολήπτες, πρέπει να 
συμβάλουν προς αυτή τη κατεύθυνση. 
Η πολιτεία, από τη δική της πλευρά, 
αναλαμβάνει συνεχώς δράσεις για την 
αναβάθμιση των υπηρεσιών που προ-
σφέρει ο εξωδικαστικός μηχανισμός.

Συγκεκριμένα είπε ο κ. Σταϊκού-
ρας:

1ον. Ολοκληρώσαμε, με επιτυ-
χία, μέσω της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κα-
μπάνια καταγραφής και κατανόησης 
των λόγων απόρριψης των προτεινό-
μενων ρυθμίσεων από τους δανειολή-

πτες, ώστε να προβούμε σε βελτιωτι-
κές δράσεις.

2ον. Υλοποιούμε την ψηφιακή 
πλατφόρμα «myegdixlive», για την πα-
ροχή ταχύτερης, αμεσότερης και απο-
τελεσματικότερης ψηφιακής υποστή-
ριξης και εξυπηρέτησης των πολιτών, 
αναφορικά με τη διαδικασία υποβο-
λής αίτησης στον εξωδικαστικό μηχα-
νισμό.

3ον. Προχωράμε, άμεσα, στη 
μείωση των περιθωρίων μεταξύ των 
επιτοκίων ρύθμισης οφειλών χρημα-
τοδοτικών φορέων και επιτοκίων ανα-
φοράς, κατά 75 μονάδες βάσης, από 
το 3,25% στο 2,5% για τα δάνεια με 
εξασφάλιση, και κατά 150 μονάδες βά-
σης, από το 4,5% στο 3%, για τα δάνεια 
χωρίς εξασφάλιση αντίστοιχα.

4ον. Έχουμε συστήσει ομάδα ερ-
γασίας νομικών για την ανάληψη στο-
χευόμενων δράσεων αναφορικά με τη 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών του 
εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ο υπουργός Οικονομικών αναφε-
ρόμενος σε δημοσιεύματα που ανέφε-
ραν ότι έχει προκύψει ένα ζήτημα με 
τον ‘Αρειο Πάγο και πως δήθεν «Η κυ-
βέρνηση παίρνει πίσω την τροπολογία 
για τους πλειστηριασμούς», ξεκαθαρί-
ζοντας πως:

1ον. Για να πάρει πίσω η κυβέρνη-
ση μία τροπολογία, αυτή θα πρέπει να 
έχει κατατεθεί. Τέτοια τροπολογία ου-
δέποτε κατατέθηκε.

2ον. Πράγματι προτάθηκε προς το 
υπουργείο Οικονομικών, από εκπρο-
σώπους χρηματοδοτικών φορέων, η 
ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλί-
ας. Η οδός αυτή δεν γίνεται αποδεκτή 
από την ηγεσία του υπουργείου Οικο-
νομικών.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως 
«οι χρηματοδοτικοί φορείς οφείλουν 
να ευθυγραμμιστούν με την πολιτεία, 
για την αποτελεσματική και βιώσιμη 
διαχείριση του προβλήματος του ιδι-
ωτικού χρέους. Μέχρι σήμερα, παρά 
την πρόοδο, οι χρηματοδοτικοί φορείς 
υστερούν, σημαντικά. Στο συγκεκρι-
μένο ζήτημα, του εξωδικαστικού μη-
χανισμού, δεν έχουν σταθεί στο ύψος 
των περιστάσεων, ούτε οι τράπεζες ού-
τε οι διαχειριστές απαιτήσεων, με ορι-
σμένες φωτεινές εξαιρέσεις. Προσ-
δοκούμε και πιέζουμε, τράπεζες και 
εταιρίες διαχείρισης, να εντατικοποιή-
σουν τις προσπάθειές τους για την τα-
χεία υλοποίηση ρυθμίσεων. Και έχουν 
ευθύνη γι’ αυτό, πρωτίστως απέναντι 
στην ελληνική κοινωνία. Γιατί η επιτυ-
χία υλοποίησης του νέου νόμου θα λει-
τουργήσει προς όφελος της κοινωνίας 
και της οικονομίας».
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A
υξήσεις στο 94,6% 
των συνταξιούχων, δι-
πλές αυξήσεις σε σχε-
δόν 1,3 εκατοµµύρια 

συνταξιούχους, τριπλές αυξήσεις 
σε περίπου 100.000 και µια επι-
πλέον σύνταξη σε 1 στους 2 συ-
νταξιούχους προκύπτουν από την 
ανάλυση των στοιχείων που ολο-
κληρώθηκε από τις υπηρεσίες του 
e-ΕΦΚΑ και που λαµβάνουν υπό-
ψιν όλες τις επικείµενες αυξήσεις 
στις αποδοχές τους, που πρόκειται 
να εφαρµοστούν σταδιακά από τα 
τέλη του 2022.

Aπό την ανάλυση προκύπτουν 
τα εξής συµπεράσµατα:

Η συντριπτική πλειονότη-
τα των συνταξιούχων και συγκε-
κριµένα τα 2.472.939 σε σύνολο 
2.613.747 (94,6%) θα δουν µία, 
δύο ή και τρεις αυξήσεις στο εισό-
δηµά τους. Μάλιστα οι αυξήσεις εί-
ναι τέτοιες που εξασφαλίζουν ότι 
1 στους 2 συνταξιούχους θα λάβει 
τουλάχιστον µία επιπλέον σύντα-
ξη (αρκετοί και ποσά µεγαλύτερα 
από µια επιπλέον σύνταξη). Οι αυ-
ξήσεις αυτές προκύπτουν:
● από το «ξεπάγωµα» των τακτι-
κών αυξήσεων από τις αρχές του 
2023, που θα είναι τις τάξεως του 
7%,
● από την κατάργηση της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης,
● από την καταβολή της έκτα-
κτης οικονοµικής ενίσχυσης των 
250 ευρώ στα τέλη του τρέχοντος 
έτους,
●από την καταβολή της 4ης ετήσι-
ας δόσης, που προβλέπεται στον ν. 
Βρούτση, για συνταξιούχους που 
υπέβαλλαν αίτηση πριν τον Μάιο 
του 2016 µε περισσότερα από 30 
χρόνια ασφάλισης.

Αναλυτικά οι αυξήσεις και το 
πλήθος των ωφελούµενων επιµε-
ρίζονται ως εξής: 
1) Αύξηση της τάξεως του 7% θα 
δουν 1.682.116 συνταξιούχοι. Από 
αυτούς, το 80%-85% θα δουν ακέ-
ραια την αύξηση της τάξεως του 
7%, ενώ η συντριπτική πλειονότη-

τα των υπολοίπων θα δει αυξήσεις 
που θα ξεπερνούν το 6,5%, αναλό-
γως του ύψους της προσωπικής δι-
αφοράς που διαθέτουν.
2) 841.717 συνταξιούχοι θα δουν 
κατάργηση της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης (ο αριθµός αναµένε-
ται να αυξηθεί, καθώς ακόµη δεν 
έχει εκκαθαριστεί το σύνολο των 
φορολογικών δηλώσεων των συ-
νταξιούχων από την ΑΑ∆Ε).
3) 1.194.806 συνταξιούχοι θα λά-
βουν το έκτακτο βοήθηµα των 250 

ευρώ.
4) 222.570 συνταξιούχοι θα λά-
βουν την 4η ετήσια αύξηση του ν. 
Βρούτση.

Από την ανάλυση των επιµέ-
ρους κατηγοριών συνταξιούχων 
προκύπτουν µονές, διπλές ή και 
τριπλές αυξήσεις.

 Συγκεκριµένα: 
– µία τουλάχιστον αύξηση θα δουν 
2.472.939 συνταξιούχοι (λόγω της 
αύξησης της τάξεως του 7% ή της 
κατάργησης της εισφοράς αλλη-

λεγγύης ή της καταβολής του επι-
δόµατος των 250 ευρώ).
– διπλή αύξηση θα δουν 1.273.440 
συνταξιούχοι (λόγω του συνδυ-
ασµού των αυξήσεων της τάξεως 
του 7%, της κατάργησης της εισφο-
ράς αλληλεγγύης ή της πληρωµής 
της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυ-
σης των 250 ευρώ).
– τριπλή αύξηση θα δουν 97.415 
συνταξιούχοι (λόγω του συνδυα-
σµού της αύξησης της τάξεως του 
7%, της κατάργησης της εισφοράς 

αλληλεγγύης ή της πληρωµής της 
έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης 
των 250 ευρώ και της εφαρµο-
γής της 4ης ετήσιας αύξησης του 
ν. Βρούτση).

Οι παραπάνω κατηγορίες 
ωφελούµενων επιµερίζονται ως 
εξής:
1) Από την οριζόντια αύξηση του 
7% θα ωφεληθούν 1.682.116 συ-
νταξιούχοι.
2) ∆ιπλή αύξηση (αύξηση της τά-
ξεως του 7% και αύξηση µέσω της 
κατάργησης της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης) θα δουν 244.124 
συνταξιούχοι.
3) ∆ιπλή αύξηση (αύξηση της τά-
ξεως του 7% και καταβολή της 
έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 94,6% ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων και συγκεκριµένα τα 
2.472.939 σε σύνολο 2.613.747 (94,6%) θα δουν µία, δύο ή και τρεις αυξή-

σεις στο εισόδηµά τους. Μάλιστα οι αυξήσεις είναι τέτοιες που εξασφαλίζουν 
ότι 1 στους 2 συνταξιούχους θα λάβει τουλάχιστον µία επιπλέον σύνταξη

∆ιπλή αύξηση θα δουν 1.273.440 συνταξιούχοι, λόγω του συνδυασµού των αυξήσεων της τάξεως του 7%,
της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της πληρωµής της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης των 250 ευρώ
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των 250 ευρώ) θα δουν 904.161 
συνταξιούχοι.
4) Τριπλή αύξηση (αύξηση της τά-
ξεως του 7%, καταβολή της έκτα-
κτης οικονοµικής ενίσχυσης των 
250 ευρώ και 4η ετήσια αύξηση 
του ν. Βρούτση) θα δουν 25.278 
συνταξιούχοι.
5) Τριπλή αύξηση (αύξηση της τά-
ξεως του 7%, αύξηση µέσω της κα-

τάργησης της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης και 4η ετήσια αύξηση 
του ν. Βρούτση) θα δουν 72.137 
συνταξιούχοι.

Για τους 931.631 συνταξιού-
χους, που έχουν µεγάλη προσω-
πική διαφορά, προκύπτει πως σε 
ποσοστό 88% θα δουν και αυτοί 
αυξήσεις στις αποδοχές τους. Συ-
γκεκριµένα:

1) Μέσω της κατάργησης της ει-
δικής εισφοράς αλληλεγγύης θα 
δουν αυξήσεις 525.456 συνταξιού-
χοι µε µεγάλη προσωπική διαφο-
ρά. Οι ίδιοι θα δουν παράλληλα 
σηµαντική αποµείωση της προσω-
πικής τους διαφοράς,
2) Μέσω της καταβολής της έκτα-
κτης οικονοµικής ενίσχυσης των 
250 ευρώ θα δουν αυξήσεις στις 

αποδοχές τους 265.367 συνταξι-
ούχοι και παράλληλα σηµαντική 
αποµείωση της προσωπικής τους 
διαφοράς.

Συµπερασµατικά:
– Συνολικά, το 94,6% των συνταξι-
ούχων θα δουν µια, δυο ή και τρεις 
αυξήσεις στις αποδοχές τους.
– ∆ιπλές αυξήσεις θα δουν σχεδόν 
1,3 εκατοµµύρια συνταξιούχοι.

– 1 στους 2 συνταξιούχους, µε τον 
συνδυασµό των παραπάνω αυξή-
σεων, θα λάβουν τουλάχιστον µια 
επιπλέον σύνταξη .
– Το 88% όσων διαθέτουν µεγάλη 
προσωπική διαφορά θα δουν και 
αυτοί αυξήσεις µέσω της κατάρ-
γησης της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης και της καταβολής της 
ενίσχυσης των 250 ευρώ.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 94,6% ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ/

Παράδειγµα 1ο 
Με µια αύξηση: Συνταξιούχος που λαµβάνει 
τον µήνα 850 ευρώ. Στο υποθετικό σενάριο ότι 
οι αυξήσεις θα κλείσουν στο 7%, το µηνιαίο 
όφελος που θα έχει θα είναι περίπου 59,5 
ευρώ, ενώ το ετήσιο 714 ευρώ. Θα αγγίξει 
δηλαδή το 80% µιας επιπλέον σύνταξης.

Παράδειγµα 2ο
Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος λαµβάνει 
σήµερα σύνταξη 900 ευρώ και δηλώνει 
εισοδήµατα από άλλες πηγές 6.200 ευρώ 
συνολικά το έτος. Με το υποθετικό σενάριο 
της αύξησης 7% των συντάξεων και το όφελος 
από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης, το συνολικό ετήσιο όφελος 
ανέρχεται στα 822 ευρώ (756 ευρώ από την 
αύξηση 7% και 66 ευρώ από την κατάργηση της 
ειδικής εισφοράς). Το ετήσιο όφελος ξεπερνά 
δηλαδή το 90% µιας επιπλέον σύνταξης.

Παράδειγµα 3ο 
Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος λαµβάνει τον 
µήνα 750 ευρώ. Στο υποθετικό σενάριο ότι 
οι αυξήσεις θα κλείσουν στο 7%, το µηνιαίο 
όφελος που θα έχει θα είναι περίπου 52,5 
ευρώ, ενώ το ετήσιο 630 ευρώ. Παράλληλα, 
ο συνταξιούχος δικαιούται και την έκτακτη 
ενίσχυση 250 ευρώ καθώς οι συντάξιµες 
αποδοχές του δεν ξεπερνούν τις 9.600 ευρώ 
τον χρόνο. Με τον συνυπολογισµό και των δυο 
αυξήσεων στις αποδοχές του προκύπτει πως 
το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 880 
ευρώ ξεπερνώντας κατά πολύ µια επιπλέον 
σύνταξη.

Παράδειγµα 4ο
Με τριπλή αύξηση: Συνταξιούχος που 
υπέβαλλε αίτηµα συνταξιοδότησης πριν 
τον Μάιο του 2016, µε πάνω από 30 χρόνια 
ασφάλισης, λαµβάνει των 514 ευρώ τον µήνα. 

Με το υποθετικό σενάριο της αύξησης 7%, 
το µηνιαίο του όφελος από αυτή την αύξηση 
θα είναι 36 ευρώ και το ετήσιο 432 ευρώ. 
Παράλληλα, θα λάβει επιπλέον αύξηση 
2,83% λόγω της 4ης ετήσιας αύξησης που 
προβλέπεται στον ν. Βρούτση µε βάση τα 
βελτιωµένα ποσοστά αναπλήρωσης, δηλαδή 
επιπλέον 174 ευρώ τον χρόνο. Λόγω χαµηλού 
εισοδήµατος (κάτω από τις 9.600 ευρώ) θα 
λάβει και το βοήθηµα των 250 ευρώ. Εποµένως 
µε τον συνδυασµό των τριών παραπάνω 
αυξήσεων προκύπτει πως το συνολικό ετήσιο 
όφελος του ανέρχεται στα 856 ευρώ. Θα δει 
εποµένως ακέραια µια επιπλέον σύνταξη αλλά 
και το 65% µιας 2ης επιπλέον σύνταξης.

Παράδειγµα 5ο
Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος µε µηνιαίες 
απολαβές 1.100 ευρώ, µε το υποθετικό 
σενάριο της αύξησης 7% στις συντάξεις, θα δει 
µηναίο όφελος 77 ευρώ και ετήσιο όφελος 
924 ευρώ. Λόγω της κατάργησης της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης θα δει επιπλέον ετήσιο 
όφελος 66 ευρώ. Το συνολικό ετήσιο όφελος 
ανέρχεται στα 990 ευρώ αγγίζοντας το 91% 
µιας επιπλέον σύνταξης.

Παράδειγµα 6ο
Αυξήσεις παρά την ύπαρξη σηµαντικής 
προσωπικής διαφοράς. Συνταξιούχος µε 70 
ευρώ αρνητική προσωπική διαφορά λαµβάνει 
καθαρή σύνταξη τον µήνα 560 ευρώ. Η αύξηση 
του 7% µειώνει σηµαντικά την προσωπική 
διαφορά ωστόσο δεν την υπερκαλύπτει. Λόγω 
εισοδήµατος κάτω των 9.600 ευρώ τον χρόνο, ο 
συνταξιούχος θα λάβει την έκτακτη οικονοµική 
ενίσχυση των 250 ευρώ και παράλληλα θα 
δει να µειώνεται κατά 37 ευρώ η αρνητική 
προσωπική του διαφορά και θα µπορέσει να 
δει ταχύτερα πραγµατικές αυξήσεις στη τσέπη 
του στο µέλλον.

Παραδείγματα αυξήσεων



Γ
ια την προσωπική της ζωή και την 
αποκάλυψη στην οικογένειά της 
για τη σχέση της µε µία γυναίκα µί-
λησε η Πένυ Σκάρου. Η τραγουδί-

στρια µίλησε στην εκποµπή «Super Κατε-
ρίνα» και αναφέρθηκε αρχικά, στο νέο της 
τραγούδι που κυκλοφόρησε µε τίτλο «Αλ-
λού».

«Τα τραγούδια που γράφω χρόνια τώρα, 
τα περισσότερα είναι βιωµατικά και ήθελα 
να το αποτυπώσω αυτό που έζησα µε µια 

γυναίκα. Ο έρωτας δεν έχει φύλο. Ήταν η 
πρώτη φορά που ένιωσα συναισθήµατα για 
µια γυναίκα και αποφάσισα να το αποτυπώ-
σω και στο τραγούδι», είπε αρχικά. «Υπάρ-
χουν πολλοί που οι γονείς τους τους καταπι-
έζουν και δεν αποδέχονται τις επιλογές των 
παιδιών τους. Μέσα από αυτό το κοµµάτι δί-
νω ένα µήνυµα. Έχω λάβει πολλά µηνύµατα 
από πολλές κοπέλες που µου λένε "µπράβο 
σου για αυτό που έκανες" κι έχουν περάσει 
δύσκολα από το οικογενειακό τους περιβάλ-

λον», συµπλήρωσε.
Αναφορικά µε τη δική της οικογένεια και 

το πώς αντέδρασε, όταν αποκάλυψε τη σε-
ξουαλικότητά της, η Πένυ Σκάρου δήλω-
σε: «Η οικογένειά µου µε αγκάλιασε και µε 
στήριξε, είναι άνθρωποι πολύ ανοιχτοί. ∆εν 
έπαθαν σοκ. Στις αδερφές µου "κλώτσησε" 
λίγο. Σίγουρα σε κάποιους µπορεί να µην 
αρέσει. Το πιο σηµαντικό όµως, είναι η αγά-
πη. Όταν κάτι γίνεται µε αγάπη, όλοι το απο-
δέχονται».
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Κατερίνα Καινούργιου: Την κατηγόρησαν για ασέβεια εις βάρος σερβιτόρου
Τη δική της απάντηση θέλησε να δώσει η 
Κατερίνα Καινούργιου σχετικά µε τις φήµες 
που λέγονται ότι µίλησε µε ασέβεια σε σερ-
βιτόρο στη Θεσσαλονίκη.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα 
social media ένα quiz όπου την κατηγορούν 
ότι φέρθηκε απρεπώς σε φοιτητή που εργα-
ζόταν σε καφετέρια της Θεσσαλονίκης.

«Bρε ΚατΚεν εσύ που είσαι “ακοµπλε-
ξάριστη” και τα “λες όλα” που σε αφορούν, 
εσύ ήσουν αυτή που ξεφτίλισες το γκαρσόνι 

γιατί άργησε και δεν σε γνώρισε;;;», έγραψε 
χρήστης του Twitter.

Η παρουσιάστρια δεν δίστασε να βάλει 
τα πράγµατα στη θέση τους και να ξεκαθα-
ρίσει την κατάσταση.

«Είναι δυνατόν; Ποιος τα λέει αυτά; 
Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε για µένα αλλά 
ότι είµαι αγενής και προσβάλω κόσµο που 
δουλεύει… ΠΟΤΕ!

Επίσης δεν είπε παρουσιάστρια αλλά… 
τηλεστάρ… Ψάξτε αλλού!», ανέφερε.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένη Πετρουλάκη: «Η γυναίκα έχει αλλάξει νοοτροπία,
αλλά η εμμηνόπαυση παραμένει ταμπού»
Η Ελένη Πετρουλάκη παραχώρησε συνέ-
ντευξη και αναφέρθηκε στην εµµηνόπαυ-
ση και το πώς τη βιώνει. Η γυµνάστρια βρέ-
θηκε καλεσµένη στην εκποµπή «Πρωινό 
µας» και µίλησε αρχικά, για τη νοοτροπία 
της σύγχρονης γυναίκας σχετικά µε το θέµα 
της εµµηνόπαυσης και το πώς το αντιµετω-
πίζει. «Έρχονται γυναίκες στο γραφείο, οι 
οποίες όταν τις ρωτάω την ηλικία τους ή τις 
ρωτάω πώς πάνε µε το θέµα της περιόδου, 
βλέπω ότι ντρέπονται. Με το τσιγκέλι θα 
τους τα βγάλω. Η γυναίκα τα τελευταία χρό-
νια έχει αλλάξει λίγο την νοοτροπία της, αλ-
λά η εµµηνόπαυση συνεχίζει να είναι ένα 

θέµα ταµπού», είπε αρχικά. «Το να είναι µια 
γυναίκα στην εµµηνόπαυση αυτόµατα κά-
νει κάποιον να θεωρήσει ότι είναι µεγάλη 

ή ότι έχει "γεράσει". ∆εν είναι έτσι, είναι 
κάτι απόλυτα φυσιολογικό», συµπλήρωσε.

Όσο για το πώς το αντιµετωπίζει η ίδια, 
δήλωσε: «Εγώ το έζησα ήπια. Πέρασα από 
όλες τις φάσεις, το κατάφερα ολιστικά, εί-
ναι όλο θέµα προσέγγισης. Η διατροφή µας 
πρέπει να αλλάξει, γιατί η αύξηση του βά-
ρους γίνεται αυτόµατα. Η φύση προνοεί 
έτσι ώστε να συσσωρευτεί λίπος στην πε-
ριοχή της κοιλιάς για να προστατεύσει τη 
σπονδυλική στήλη και τα γεννητικά µας 
όργανα από την οστεοπόρωση. Πρέπει να 
προσέξουµε τη διατροφή µας και να βάλου-
µε στη ζωή µας τη γυµναστική».

Πένυ Σκάρου για τη 
σχέση της με γυναίκα
«Η οικογένειά μου με 
στήριξε, οι αδερφές 
μου «κλώτσησαν» 

Σαλίνα Γαβαλά
«Ο πατέρας 
μου με σύστησε 
στην νέα του 
οικογένεια ως 
φίλη»
Η Σαλίνα Γαβαλά µίλησε στην κάµε-
ρα της εκποµπής «Super Κατερίνα» 
για τα τραύµατα που έχει στην ψυχή 
της από τη σχέση που είχε, ως παιδί µε 
τον πατέρα της. Η ηθοποιός και ερµη-
νεύτρια αναφέρθηκε επίσης και στο 
σοκ που υπέστη και ακόµη δεν έχει 
ξεπεράσει, τη στιγµή που εκείνος τη 
σύστησε στη νέα του οικογένεια, ως 
µια απλή φίλη.
«Με τα κείµενά µου προσπαθώ να 
λύσω κάποια δικά µου θέµατα και 
να κλείσω κάποιους παλιούς λογα-
ριασµούς ένας από αυτούς είναι και 
η σχέση µου µε τον πατέρα µου. Η 
απουσία, όχι η απώλεια. Ήµουν τρι-
ών ετών όταν χώρισε από τη µητέρα 
µου… Σίγουρα υπήρξαν κάποια γεγο-
νότα που προκάλεσαν γραντζουνιές 
στη ψυχή µου έστω και αν δεν ήθε-
λα να το παραδεχτώ» ανέφερε αρχι-
κά. Μιλώντας για το περιστατικό που 
στιγµάτισε τη ζωή της και τη σχέση 
που διατηρεί µε τον πατέρα της τόνι-
σε: «Ένας κακός χειρισµός δικός του 
ήταν όταν συναντηθήκαµε µε την και-
νούργια του οικογένεια, όχι τυχαία, 
προγραµµατισµένα και µε σύστησε 
ως τη φίλη από Αθήνα και όχι σαν κό-
ρη του. Ήµουν παιδί από προηγούµε-
νο γάµο, όχι ένα παιδί που προέκυψε 
τυχαία. Απολογήθηκε αργότερα. Στην 
αρχή νόµιζα ότι δε µου προκάλεσε κά-
ποιο σοκ αλλά µάλλον προκάλεσε». 
«Ποτέ δεν ένιωσα ότι είχαµε τη σχέση 
πατέρα- κόρης. Στην αρχή δε µίλησα, 
όταν γίνεται αυτό σοκάρεσαι και µετά 
συνειδητοποιείς και λες “τι ήταν αυτό 
που µου συνέβη;” Προσπαθώ ακόµα 
να τον συγχωρέσω. Είναι µια πληγή 
που επανέρχεται» είπε κλείνοντας η 
Σαλίνα Γαβαλά.
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Σακίρα: Ανησυχία για
την υγεία της τραγουδίστριας

A
ν η σ υ χ ί α  έ χ ε ι 
π ρ ο κ α λ έ σ ε ι  η 
κατάσταση υγείας 
της  Σακίρα, καθώς 

η Κολοµβιανή τραγουδίστρια 
φέρεται να µπαινοβγαίνει στα 
νοσοκοµεία.

Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α , 
όπως αναφέρθηκε από τις 
δηµοσιογράφους Laura Fa 
και Lorena Vazquez στο 
podcast  Mamara zz is ,  η 
Σακίρα απαθανατίστηκε σε 
νοσοκοµείο της Βαρκελώνης, το 
οποίο µάλιστα είχε επισκεφθεί 
περισσότερες από µία φορές. Οι 
δηµοσιογράφοι δεν δίστασαν 
να εκφράσουν στον αέρα, την 

ανησυχία τους για το τι µπορεί να 
συµβαίνει µε τη σταρ, η οποία τον 
τελευταίο καιρό έχει µπλεξίµατα µε 
τη δικαιοσύνη, αφού κατηγορείται 
για φερόµενη φορολογική απάτη 
14,5 εκατοµµυρίων ευρώ.

 «Λάβαµε φωτογραφίες, 
πληροφορίες, ότι κάθε εβδοµάδα 
επισκέπτεται την κλινική Teknon στη 
Βαρκελώνη» είπαν χαρακτηριστικά 
οι δύο δηµοσιογράφοι. Αν και 
αρχικά, θεωρήθηκε ότι ο λόγος, 
που επισκέπτονταν τόσο συχνά 
το νοσοκοµείο ήταν εξαιτίας του 
πατέρα της, Γουίλιαµ Μεµπαράκ 
Τσαδίδ, ο οποίος πρόσφατα 
υπέστη βαριά πτώση και αυτή τη 
στιγµή αναρρώνει, φαίνεται πως 

η παραπάνω υπόθεση γρήγορα 
διαψεύστηκε και ένα προσωπικό 
πρόβληµα υγείας φαίνεται να 
βασανίζει τη διάσηµη τραγουδίστρια.

 «∆εν είναι λόγω του πατέρα της. 
∆εν έχει πάει να δει κανένα µέλος 
της οικογένειας και είναι αλήθεια ότι 
οι φωτογράφοι την απαθανάτισαν 
µόνη» είπαν οι δηµοσιογράφοι στο 
podcast. «∆εν ξέρουµε τι φταίει. 
Ίσως είναι απλά ένα αισθητικό θέµα, 
ότι θέλει να ετοιµαστεί για τη νέα 
περιοδεία ή ίσως είναι πρόβληµα 
υγείας. ∆εν ξέρουµε».

Α πό την πλευρά της,  η 
τραγουδίστρια δεν έχει κάνει κανένα 
σχόλιο πάνω στο συγκεκριµένο 
θέµα.

O 50 Cent έκανε την πρόταση για
τη συναυλία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού µε τον 
50 Cent είναι το µουσικό γεγονός της χρονιάς και ο 
Γιώργος Αρσενάκος µε αφορµή την παρουσίαση του 
βιβλίου του «Ένα θέλω µπορεί» έδωσε όλο το inside 
info για το πώς κλείστηκε η συνεργασία των δυο τρα-
γουδιστών.

 «Ένα θέλω µπορεί είναι όλο αυτό το πράγµα. Θε-
ωρώ ότι οι άνθρωποι ελκύουν όµοιούς τους. Έτσι και 
εµείς ελκύουµε έναν άνθρωπο που λέγεται Κωνστα-
ντίνος Αργυρός ο οποίος έχει την ίδια τρέλα µε εµάς. 
Ξεπερνάει τον εαυτό του και κυνηγάει τους στόχους 
του. Ξεκινήσαµε µαζί όλη την περιοδεία όλο το καλο-
καίρι σε κάτι που δεν είχαµε ξανακάνει. Εµείς δεν δι-

οργανώναµε ως Panik συναυλίες. Ξεκινήσαµε όµως 
να το κάνουµε µε τον καλλιτέχνη µας. Έσκισε η περι-
οδεία και όλη αυτή η επιτυχία ακούστηκε και σε ξέ-
να γραφεία. Μας πλησίασε λοιπόν το γραφείο του 
50 Cent και µας είπε: «Βλέπουµε την πορεία της πε-
ριοδείας και τη δύναµη που έχει ο καλλιτέχνης σας. 
Σας ενδιαφέρει;» ανέφερε ο CEO της Panik Records.

∆ηλαδή ο µάνατζερ του 50 Cent σας έκανε 
την πρόταση;

Ναι γιατί ήρθε το καλοκαίρι στην Ελλάδα ο 50 
Cent και άκουσε όλο αυτό που γινόταν. Και µαζί µε 
τον Κωνσταντίνο είπαµε ναι παρ́ όλο που είχαµε µό-
νο ένα µήνα µπροστά µας».

Άρης Σοϊλέδης για Survivor All Star:
«Δεν θα έπρεπε να λείπω, όπως και ο Ντάνος»
Για την αναβολή του γάµου του µε τη Μα-
ρία Αντωνά και το ενδεχόµενο να συµµε-
τέχει στο All Star Survivor µίλησε ο Άρης 
Σοϊλέδης σε δηλώσεις του που προβλήθη-
καν σήµερα το πρωί. Ο ποδοσφαιριστής 
και πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, 
είπε την κάµερα του «Πρωινού µας» για το 
νέο πρότζεκτ του Survivor: «∆εν έχει γίνει 
κάποια νύξη από την µεριά της παραγω-
γής. Αναµονή να γίνει κάποια επαφή, δεν 
ξέρω αν θα γίνει και µε τι όρους θα γίνει 
αλλά µέχρι στιγµής δεν έχει γίνει τίποτα. 

Για το αν θα πάω ή όχι δεν θα παίξει ρό-
λο το οικονοµικό. Ο Ντάνος δεν θα έπρε-
πε να λείπει από αυτό το Survivor, όπως 
και ο Κατσούλης, όπως και εγώ θεωρώ. 
Αγωνιστικά απέδειξα ότι θα έπρεπε να εί-
µαι σε ένα τέτοιο παιχνίδι».

Για σχόλια που δέχτηκε µετά το 
Survivor, είπε: «Τους ανθρώπους που 
κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο, 
που δεν έχουν ζωή, κράζουν, βρίσκουν οι-
κογένειες, εύχονται κατάρες και όλα αυτά, 
δεν τους βλέπω καν».

Για τον γάµο του µε τη Μαρία Αντω-
νά, ο Άρης Σοϊλέδης αποκάλυψε: «Είχαµε 
βάλει ένα πλάνο να γίνει τον Σεπτέµβριο, 
αυτό δεν καταφέραµε να γίνει δυστυχώς. 
Το αρχικό πλάνο είναι να γίνει µέσα στο 
2022. Την πρώτη φορά που µιλήσαµε, 
χωρίς να έχουµε ιδωθεί από κοντά, της 
είπα ότι θα την παντρευτώ. Είµαστε ίδιο 
ζώδιο, ίδιο ωροσκόπιο, την περίοδο που 
γνωριστήκαµε µάλιστα διαβάζαµε και το 
ίδιο βιβλίο, οπότε το κατάλαβα από την 
πρώτη στιγµή».



Τ
ην επίσηµη έναρξη δηµο-
πράτησης του νέου ποδο-
σφαιρικού γηπέδου του 
Παναθηναϊκού στην πε-

ριοχή του Βοτανικού κήρυξε ο ∆ή-
µαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακο-
γιάννης σε συνέντευξη Τύπου που 
πραγµατοποιήθηκε, για συµβολι-
κούς λόγους, λίγες εκατοντάδες µέ-
τρα από το σηµείο που θα ανεγερθεί 
η νέα «πράσινη» αρένα.

∆ύο ώρες µετά την επίσηµη δη-
µοπράτηση του έργου από την Οι-
κονοµική Επιτροπή του δήµου Αθη-
ναίων, ο πρώτος πολίτης της Αθήνας 
υπογράµµισε πως ο απόλυτος και 
πολύ εφικτός στόχος είναι να πα-
ραδοθεί έτοιµο το νέο γήπεδο µέ-
σα στο 2026, ενώ στις τοποθετήσεις 
που έκανε µετά τις ερωτήσεις των 
δηµοσιογράφων, τόνισε πως δεν 
τον φοβίζει πλέον τίποτα όσον αφο-
ρά τις δυσκολίες που υπάρχουν µέ-
χρι την ολοκλήρωση του πρότζεκτ 
της «∆ιπλής Ανάπλασης».

Αναλυτικά η οµιλία του κ. Κώ-
στα Μπακογιάννη:

«Καλώς ήρθατε στον Βοτανικό, 
στον Ελαιώνα. Είναι ιδιαίτερη τι-
µή για όλους εµάς η παρουσία των 
παλαίµαχων ποδοσφαιριστών του 
Παναθηναϊκού εδώ. Έχετε ακούσει 
πολλά για τον Ελαιώνα πολλοί µι-

λάνε, αλλά λίγοι τον έχουν επισκε-
φτεί για αυτό λοιπόν επιλέξαµε να 
διοργανώσουµε τη συνέντευξη Τύ-
που εδώ.

Πρώτον για να δείτε πως όταν 
µιλάµε για τον Ελαιώνα πως µιλάµε 
για το ευρύτερο κέντρο της πόλης. 
Τρία χιλιόµετρα από την Οµόνοια. 
Λίγες εκατοντάδες µέτρα από το 
σταθµό του µετρό. Αφ εταίρου γιατί 
θέλαµε να δείτε µε τα µάτια σας και 
να βιώσετε τη σκληρή πραγµατικό-
τητα του Ελαιώνα γιατί κακά τα ψέ-
µατα µάς έχει έρθει ο λογαριασµός 
για δεκαετίες εγκατάλειψης και δε-
καετίες αδιαφορίας.

Ένας κοιµώµενος γίγαντας είναι 

ο Ελαιώνας που σήµερα ξυπνάει µε 
όχηµα το νέο γήπεδο του Παναθη-
ναϊκού. Ο Βοτανικός θα εξυγιανθεί, 
θα αποκτήσει σύγχρονες υποδοµές. 
Θα εξελιχθεί σε µια αναβαθµισµένη 
περιοχή που θα δαπανηθούν εκατο-
ντάδες εκατοµµύρια ευρώ. Έχουµε 
µεγάλη χαρά, ενθουσιασµό και πε-
ρηφάνια γιατί το µέλλον άρχισε.

 
Οριστική δηµοπράτηση 
Η αρένα του Παναθηναϊκού δηµο-
πρατήθηκε οριστικά. Έχουµε εδώ 
και τη σχετική απόφαση της οικονο-
µικής µας επιτροπής. Είναι η αρχή 
της επίσηµης διαδικασίας. ∆εν είναι 
όνειρο γιατί πριν από περίπου δύο 

ώρες η οικονοµική επιτροπή έγρα-
ψε ιστορία ενώ παράλληλα προχω-
ρούν οι διαδικασίες για να ξεκινή-
σουν τα έργα γύρω από το γήπεδο 
µέχρι τα Χριστούγεννα.

Έχετε ακούσει λόγια, υποσχέ-
σεις εξαγγελίες και έχουµε ζήσει µα-
ταιώσεις. Κυριαρχούσε η δυσπιστία. 
Ότι ξέρετε µπορείτε να το ξεχάσετε. 
Η ∆ιπλή Ανάπλαση περνάει στην 
πράξη. Μιλάµε για το µεγαλύτερο 
έργο στην ιστορία του ∆ήµου Αθη-
ναίων. Η ∆ιπλή Ανάπλαση είναι 
ένα πρόγραµµα µε δύο πόλους που 
έρχεται να αλλάξει τη φυσιογνωµία 
της Αθήνας. Γιατί στην Αλεξάνδρας 
κερδίζουµε ένα νέο πυλώνα πρασί-

νου και στον Βοτανικό επεκτείνεται 
η πόλη. Το σχέδιο µας για τον Ελαι-
ώνα περιλαµβάνει λίγο από το 50% 
πρασίνου.

Περβαλλοντικοί όροι 
Η σηµαντική αυτή εξέλιξη ήρθε µε-
τά τις εγκρίσεις των περιβαλλοντι-
κών όρων από τα αρµόδια υπουρ-
γεία και θα ήθελα να πω και ένα 
ευχαριστών στον κ. Γεωργιάδη, τον 
κ. Γεραπετρίτη, τον κ. Σκυλακάκη 
και τον κ. Καραγιάννη και επίσης 
στους εταίρους µας και την ΠΑΕ 
Παναθηναϊκός, τον Ερασιτέχνη και 
την ΑΕΠ Ελαιώνα.

∆εν θα µπορούσα να µην ανα-
φερθώ στον κόσµο του Παναθηνα-
ϊκού γιατί έδειξε πίστη και στήριξαν 
το όραµα µας για να αποκτήσει η 
οµάδα ένα αντάξιο σπίτι, µια αρένα 
πρωταθλητών που θα ζήσουµε µε-
γάλες στιγµές.

Μιλάµε για ένα πολύπλοκο και 
πολυσύνθετο έργο. Χρειάστηκαν 
µήνες δουλειάς και µιλάµε για τέσ-
σερα υπουργεία και την ευρωπαϊκή 
ένωση. Καταφέραµε να ξεπεράσου-
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ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Στη... σέντρα
ο Παναθηναϊκός το 2026 

Θα παίζει στον Βοτανικό, στο νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο



με πολλά εμπόδια και αν δεν παι-
νέψεις το σπίτι σου θα πέσει να σε 
πλακώσει το θέμα είναι πως δεν θα 
φτάναμε εδώ χωρίς ομαδική δου-
λειά από το Δήμο Αθηναίων.

Εδώ που είμαστε το 2026 θα ορ-
θώνεται ένα σύγχρονο και λειτουρ-
γικό γήπεδο που θα ικανοποιεί τις 
ελληνικές και ευρωπαϊκές απαιτή-
σεις το λιγότερο 38.500 θέσεων έως 
και 40.000 θέσεων. Τώρα είμαστε 
στον περιβάλλον χώρο. Η αρένα 
στο Βοτανικό έχει σχεδιαστεί έτσι 
για να αντικατοπτρίζει τη δυναμική 
της πόλης, θα είναι ένα υπερσύχρο-
νο στάδιο. Όχι μόνο για να φιλοξε-
νεί αγώνες αλλά και για να περιηγη-
θεί ο κόσμος. Στόχος μας είναι μέσα 
από τους χώρους αναψυχής να επι-
στρέψουν οι οικογένειες στο γήπε-
δο. Ένα γήπεδο με ένα παγκόσμιο 
αποκλειστικό προνόμιο. Όχι μόνο 
βρίσκεται σε έναν χώρο ιστορικό 
αλλά έχει θέα την Ακρόπολη.

Ο προϋπολογισμός 
Ο προϋπολογισμός κατασκευ-
ής ανέρχεται στα 123 εκατ. ευρώ 

με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση είναι 
απολύτως εξασφαλισμένη από το 
ταμείο ανάκαμψης. Ο Δήμος δη-
μοπρατεί και τη μελέτη και την κα-
τασκευή για να κερδίσουμε χρόνο. 
Σήμερα κάναμε ένα μεγάλο βήμα 
αλλά έχουμε αρκετό δρόμο μπρο-
στά μας. Όπως συμφωνήθηκε εκ-
κρεμούν η δημοπράτηση των υπο-
δομών και των εγκαταστάσεων του 
Ερασιτέχνη. Θα τηρήσουμε τα χρο-
νοδιαγράμματα».

Στη συνέχεια ο Κώστας Μπακο-
γιάννης απάντηση σε ερωτήσεις εκ-
προσώπων του Τύπου.

-Που βρισκόμαστε με τις εγκα-
ταστάσεις του Ερασιτέχνη και 

τα πολλά έργα;
«Στόχος είναι να τηρήσουμε τα χρο-
νοδιαγράμματα, όπως ξέρετε τα τη-
ρούμε. Είναι δύο μεγάλα έργα, οι 
εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη και 
οι υποδομές. Οι εγκαταστάσεις του 
ερασιτέχνη η μελέτη έχει ολοκλη-
ρωθεί, υπάρχει καλή συνεργασία 
ανάμεσα στον ερασιτέχνη και τις 
τράπεζες. Θα είναι μια κυψέλη για 
τους νέους και τις νέες, για τα παιδιά. 
Θέμα χρόνου να ξεκινήσουν τα έρ-
γα. Για τις υποδομές τους επόμενους 
μήνες θα έχουμε τη χαρά να ανακοι-
νώσουμε τη δημοπράτηση τους».

-Πόσο εφικτό είναι να έχει ολο-
κληρωθεί η διαδικασία της δη-

μοπράτησης μέσα στο 2023;
«Μετράω τα λόγια μου. Είναι απο-
λύτως εφικτό να μπούμε στο νέο 
γήπεδο το 2026. Έχουμε μπροστά 
μας μια πορεία με πολλά έργα αλλά 
έχουμε μεγάλη αισιοδοξία».

-Εκτός από το εμπορικό όνομα 
έχετε κάποια σκέψη για το όνο-
μα του γηπέδου;
«Έχει λαμπρή ιστορία. Οι εμπορικές 
χρήσεις και το όνομα περιλαμβάνο-
νται στις συμβάσεις που έχουμε κά-
νει. Οποιαδήποτε άλλη ονομασία 
θα είναι προϊόν συζήτησης με την 
ΠΑΕ και θα είναι και θέμα διαβού-
λευσης με τους Αθηναίους και τις 
Αθηναίες. Είναι το γήπεδο του Πα-

ναθηναϊκού και το γήπεδο που θα 
παίζει η Εθνική Ελλάδας».

-Οι απαλλοτριώσεις έχουν ολο-
κληρωθεί; Στο κομμάτι των χρη-
μάτων υπάρχει έγγραφο από την 
ευρωπαϊκή ένωση πως το πλά-
νο συμβατότητας είναι έτοιμο; 
Υπάρχει κάτι που σας φοβίζει;
«Ειλικρινά, δεν με φοβίζει τίποτα. 
Πλέον δεν με φοβίζει τίποτα. Πριν 
2-2,5 χρόνια είχαμε μπροστά μας 
ένα βουνό από εμπόδια. Τα ξεπε-
ράσαμε με βοήθεια από την κυβέρ-
νηση, την ΠΑΕ, τον ερασιτέχνη. 
Πλέον το νερό έχει μπει στο αυλά-
κι. Χωρίς να σημαίνει πως τελείω-
σε, οφείλουμε να είμαστε από πά-
νω, προσεκτικοί.

Για τη χρηματοδότηση τα έγγρα-
φα έχουν δημοσιοποιηθεί. Είμαστε 
οκ, δεν προκύπτει πως θα έχουμε 
πρόβλημα. Για τις απαλλοτριώσεις 
έχουμε δύο μικρές εκκρεμότητες 
στον ευρύτερο χώρο όχι στο χώρο 
του γηπέδου».

-Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές 
και τροποποιήσεις από την πε-
ριβαλλοντική μελέτη;
«Οι τροποποιήσεις που αναφέρατε 
είναι μικρές σε σχέση με το μέγεθος 
του έργου και το τι πρέπει να κάνου-
με. Στις εμπορικές χρήσεις τηρούμε 
τις δεσμεύσεις μας. Δεν θέλουμε έναν 
"λευκό ελέφαντα". Θέλουμε να είμα-
στε βέβαια πως μπορεί να συντηρεί-
ται. Στις θέσεις πάρκινγκ υπάρχουν 
αρκετές και υπόγειες και επίγειες.

Τάφρος δεν προβλέπεται στη 
μελέτη, ένας από τους λόγους που 
έχουμε προκηρύξει μελέτη-κατα-
σκευή είναι για να γίνεται το γήπε-
δο πράξη».

-Με το μουσείο τι θα γίνει;
«Προβλέπεται και στο νέο γήπε-
δο ένας χώρος ιστορικός και εκεί 
που είναι η Αλεξάνδρας ένα μεγά-
λο μουσείο για τον Παναθηναϊκό».

Ακολούθως, ο κ. Μπακογιάν-
νης, συνοδευόμενος από παλαι-
μάχους των «πρασίνων», περιηγή-
θηκαν στον χώρο, ενώ έκαναν και 
μία συμβολική... στάση, στο ση-
μείο, όπου θα είναι η σέντρα του 
νέου γηπέδου.
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«Ένας κοιμώμενος γίγαντας είναι ο Ελαιώνας που σήμερα ξυπνάει με 
όχημα το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Θα εξυγιανθεί, θα αποκτήσει 
σύγχρονες υποδομές. Θα εξελιχθεί σε μια αναβαθμισμένη περιοχή που 
θα δαπανηθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μεγάλη χαρά, 

ενθουσιασμό και περηφάνια γιατί το μέλλον άρχισε».
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Η 
σπουδαία πορεία 
του 34χρονου Καρίµ 
Μπενζεµά µε τη Ρεάλ 
Μαδρίτης, τον έφερε 

στην κορυφή της βαθµολογίας, 
παίρνοντας το βραβείο από τα χέ-
ρια του συµπατριώτη του και κά-
τοχο του τίτλου το 1998, Ζινεντίν 
Ζιντάν. 

Στην τελετή που διοργανώθη-
κε στο θέατρο Σατελέ στο Παρίσι, 
ο Μπενζεµά άφησε πίσω του τον 
Σενεγαλέζο πρωταθλητή Αφρι-
κής Σάντιο Μανέ (Λίβερπουλ), 
τον οποίο είχε νικήσει στον τε-
λικό του Champions League τον 
Μάιο (1-0) και τον Βέλγο Κέβιν 

Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι).
Ο Καρίµ Μπενζεµά πανηγύρι-

σε την πρώτη του «Χρυσή Μπά-
λα», ενώ έγινε ο δεύτερος ποδο-
σφαιριστής, µετά τον συµπαίκτη 
του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Λούκα 
Μόντριτς (2018), που «σπάει» το... 
µονοπώλιο των Λιονέλ Μέσι και 
Κριστιάνο Ρονάλντο από το 2008. 

«Αυτό το έπαθλο που έχω 
µπροστά µου µε κάνει πραγµατι-
κά υπερήφανο. Όλη τη δουλειά 
που έκανα, δεν τα παράτησα ποτέ, 
ήταν ένα παιδικό όνειρο», ήταν τα 
πρώτα λόγια του Μπενζεµά, προ-
σθέτοντας: 

«Είχα το κίνητρο και είχα δύο 
πρότυπα στη ζωή µου. Τον Ζινε-
ντίν Ζιντάν και τον Ρονάλντο. Εί-
χα πάντα αυτό το όνειρο στο µυα-
λό µου. Υπήρξε µια περίοδος που 
δεν ήµουν στη Εθνική Γαλλί-
ας, αλλά ποτέ δεν σταµάτησα να 
δουλεύω σκληρά, δεν τα παράτη-
σα ποτέ. 

Είµαι πραγµατικά υπερήφα-
νος για το ταξίδι µου. ∆εν ήταν 

εύκολο, ήταν δύσκολο και για µέ-
να και για την οικογένειά µου. Για 
να είµαι εδώ σήµερα, πρώτη φο-
ρά για µένα, είµαι ευχαριστηµέ-
νος µε τη δουλειά µου και θα συ-
νεχίσω. 

Θέλω να ευχαριστήσω τους 
συµπαίκτες µου στη Ρεάλ Μα-
δρίτης και στην εθνική οµάδα. Ο 
προπονητής µου (Κάρλο Αντσε-
λότι), ο πρόεδρος (Φλορεντίνο 
Πέρεθ) και ο πρόεδρος της Λιόν 
(Ζαν Μισέλ Ολάς) επίσης. Αυτή η 
Χρυσή Μπάλα είναι ατοµικό βρα-
βείο, αλλά και συλλογικό».

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρί-

Εξαιρετικά εποικοδοµητική ήταν η δια ζώσης 
συνάντηση εργασίας των µελών της Οργανωτι-
κής Επιτροπής των 3ων Μεσογειακών Παράκτι-
ων Αγώνων «Ηράκλειο 2023», µε την αντιπρο-
σωπεία της ∆ιεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών 
Αγώνων (∆ΕΜΑ). Οι επαφές των δύο επιτρο-
πών διήρκησαν δύο ηµέρες και η ατζέντα των 
συζητήσεων περιλάµβανε την ενηµέρωση των 
µελών της διεθνούς αντιπροσωπίας σχετικά µε 
την εξέλιξη των προετοιµασιών της Οργανωτι-
κής Επιτροπής για τη διοργάνωση, που θα πραγ-
µατοποιηθεί στο Karteros Beach Sports Center, 
στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου και 
στις παραλίες των ∆ήµων Μαλεβιζίου και Χερ-
σονήσου, από 2-9 Σεπτεµβρίου 2023.

Τη δεύτερη ηµέρα, και παρότι είχε µεσο-
λαβήσει η θεοµηνία που έπληξε την ευρύτερη 
περιοχή του Ηρακλείου, η αντιπροσωπεία της 
∆ΕΜΑ είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τον Καρ-
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Το απόλυτο φαβορί, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και θριάµβευσε
στη «Χρυσή Μπάλα», κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου

ποδοσφαιριστή στον πλανήτη για τη σεζόν 2021-22
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τερό και εντυπωσιάστηκε από την αρτιότητα και 
την πληρότητα των Εθνικών Παράκτιων Αθλη-
τικών Εγκαταστάσεων.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το έρ-
γο που έχει παρουσιάσει έως τώρα η Οργανωτι-
κή Επιτροπή «Ηράκλειο 2023», ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Αθλητικού Προγράµµατος Μεσογει-
ακών Αγώνων, Μοχάµεντ Ζρίµπι, είπε χαρακτη-
ριστικά: «Στην αθλητική ορολογία υπάρχει µία 
φράση που λέει «περάσαµε τη στροφή και µπαί-
νουµε στην τελική ευθεία». Αυτό βλέπω ότι συµ-
βαίνει µε την πρόοδο των προετοιµασιών εδώ 
στο Ηράκλειο. Είµαστε πάρα πολύ ευχαριστη-
µένοι µε την πρόοδο των εργασιών και το διαπι-
στώσαµε συνεργαζόµενοι µε τα στελέχη της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής».

Απευθυνόµενος προς τον υφυπουργό Αθλη-
τισµού, Λευτέρη Αυγενάκη, ο Τυνήσιος παράγο-
ντας συµπλήρωσε: «Υπάρχει πολύ καλή διάθεση 

για συνεργασία και είναι ευκταίο να συνεχίσου-
µε µε αυτούς τους ρυθµούς, µε τη δική σας στήρι-
ξη και όλων των εµπλεκόµενων φορέων».

Στον χαιρετισµό του, ο κ. Αυγενάκης ανα-
φέρθηκε στις µεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις 
που διοργάνωσε η Ελλάδα πρόσφατα, αλλά και 
στην µακρά παράδοση φιλοξενίας της Κρήτης: 
«Η Ελλάδα έχει επανέλθει δυναµικά στα διεθνή 
αθλητικά δρώµενα, αναλαµβάνοντας και φέρο-
ντας σε πέρας, µε τεράστια επιτυχία και διεθνή 
αναγνώριση, πολύ µεγάλα αθλητικά γεγονότα, 
όπως το EKO Rally Acropolis και τον ∆ΕΗ Πο-
δηλατικό Γύρο Ελλάδας. Η κοινωνία της Κρή-
της, ειδικότερα, έχει χτίσει µια µακρά παράδο-
ση στις αθλητικές διοργανώσεις και φηµίζεται 
για τη φιλοξενία της. 

Οι εγκαταστάσεις στον Καρτερό, ένα αθλη-
τικό στολίδι για τη χώρα µας, υψηλότατων διε-
θνών προδιαγραφών, δηµιουργήθηκαν σε χρό-

νο-ρεκόρ. Θα συνεχίσουµε να τις µεγαλώνουµε, 
ώστε το Σεπτέµβριο του 2023 να φιλοξενήσουν 
την πλειονότητα των αθληµάτων των 3ων Με-
σογειακών Παράκτιων Αγώνων. Στον Καρτερό 
έχουµε ήδη διοργανώσει µια σειρά από αθλητι-
κά γεγονότα, µε κορυφαία τα Παγκόσµια Πρω-
ταθλήµατα Beach Handball ανδρών-γυναικών 
και εφήβων-νεανίδων, τον περασµένο Ιούνιο. 
Αυτή την περίοδο λαµβάνουν χώρα διάφορες 
αθλητικές εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πρό-
γραµµα «One Year to Go», ενώ θα ακολουθή-
σουν πολλές ακόµα το 2023, έτσι ώστε η τοπική 
κοινωνία να έρθει σε επαφή µε τα συναρπαστι-
κά σπορ άµµου και θάλασσας και να αποκτήσει 
την κατάλληλη αθλητική κουλτούρα.

Έχουµε την πολύτιµη γνώση από τους προη-
γούµενους Αγώνες στην Πάτρα, το 2019, θέλου-
µε να κάνουµε τους πιο ασφαλείς και άριστα ορ-
γανωµένους και θα το πετύχουµε!».
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της σηµείωσε 44 γκολ σε 46 εµ-
φανίσεις σε όλες τις διοργανώ-
σεις σε µια σεζόν όπου η οµάδα 
του Κάρλο Αντσελότι κέρδισε τη 
La Liga και το UEFA Champions 
League. Οι εµφανίσεις του στο 
Champions League ήταν όλες 
άκρως πειστικές. Σηµείωσε χατ-
τρικ στον δεύτερο αγώνα µε την 
Παρί Σεν Ζερµέν και στον πρώ-
το αγώνα των προηµιτελικών µε 
την Τσέλσι.

Σκόραρε ξανά στον αποφασι-
στική δεύτερη αναµέτρηση ενα-
ντίον του λονδρέζικου συλλόγου 
πριν χτυπήσει ξανά τόσο στον 
πρώτο ηµιτελικό όσο και στον 
δεύτερο εναντίον της Μάντσε-
στερ Σίτι.

Ο Μπενζεµά έφτασε πιο κο-
ντά στην κατάκτηση της «Χρυσής 
Μπάλας» πέρυσι, όταν τερµάτισε 
τέταρτος στην ψηφοφορία. Έλα-
βε 239 βαθµούς που ήταν 374 πί-
σω από τον νικητή Μέσι.

Ο πέντε φορές νικητής της 
«Χρυσής Μπάλας» Κριστιάνο 
Ρονάλντο τερµάτισε στην 20η θέ-
ση φέτος. Κορυφαίος σύλλογος 
για τη σεζόν 2021/2022 αναδεί-
χθηκε η πρωταθλήτρια Αγγλίας, 
Μάντσεστερ Σίτι.

O Οδυσσέας Βλαχοδήµος εξελέγη 
κορυφαίος τερµατοφύλακας για το 
µήνα Σεπτέµβριο στο πορτογαλικό 
πρωτάθληµα.
 Ο Έλληνας διεθνής γκολκίπερ της 
Μπενφίκα συγκέντρωσε το 22,22% 
των ψήφων, αφήνοντας πίσω του τον 
Ντιόγκο Κόστα της Πόρτο (20,63%) 
και τον Ρικάρντο Μπατίστα της Κάσα 
Πία 16,67%), ο οποίος είχε αποσπάσει 
το εν λόγω βραβείο για τον Αύγουστο.
 Ο Βλαχοδήµος πανηγύρισε µε 
τους «αετούς» της Λισαβόνας τρεις 
νίκες στους ισάριθµους αγώνες 
που διεξήχθησαν τον Σεπτέµβριο, 
έχοντας δεχθεί µόνο ένα γκολ από τη 
Βιζέλα, στην πέµπτη αγωνιστική του 
πρωταθλήµατος.

Ο Βλαχοδήμος 
κορυφαίος 
τερματοφύλακας
για τον
Σεπτέμβριο
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Τ
α παιδιά που γεννιού-
νται από γονείς είτε 
πολύ νέους είτε µεγά-
λης ηλικίας, αντιµε-

τωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο για 
εµφάνιση αργότερα διπολικής 
διαταραχής (πρώην µανιοκατά-
θλιψης), δείχνει µια νέα διεθνής 
επιστηµονική µελέτη. Ο κίνδυ-
νος είναι µεγαλύτερος για τα παι-
διά που γεννήθηκαν από µητέρα 
ή πατέρα κάτω των 20 ετών, κα-
θώς και για όσα, κατά τη γέννησή 
τους, η µητέρα τους ήταν άνω των 
35 ετών ή ο πατέρας τους άνω 
των 45 ετών.

Οι ερευνητές από τέσσερις χώ-
ρες (Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Αυ-
στραλία), µε επικεφαλής τη δρ Τζι-
οβάνα Φίκο του Πανεπιστηµίου της 
Βαρκελώνης, που έκαναν τη σχετι-
κή ανακοίνωση στο συνέδριο του 
Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Νευροψυ-
χοφαρµακολογίας στη Βιέννη (15-
18 Οκτωβρίου) και δηµοσίευση στο 
αντίστοιχο περιοδικό «European 
Neuropsychopharmacology», έκα-
ναν µια συστηµατική ανασκόπηση 
και µετα-ανάλυση όλων των δηµοσι-

ευµένων ερευνών αναφορικά µε τη 
διπολική διαταραχή σε σχέση µε την 
ηλικία. Συνολικά αναλύθηκαν στοι-
χεία για περίπου 13,43 εκατοµµύρια 
άτοµα, εκ των οποίων 217.089 είχαν 
διαγνωστεί µε διπολική διαταραχή.

∆ιαπιστώθηκε ότι γενικά οι µε-
γαλύτερης ηλικίας άνδρες (πάνω 
των 45 ετών) κινδυνεύουν περισσό-
τερο (κατά 29%) να αποκτήσουν παι-
δί µε τέτοια ψυχική πάθηση, σε σχέ-

ση µε τους πατέρες 25 έως 29 ετών, 
ενώ οι µεγαλύτερης ηλικίας µητέρες 
έχουν 20% µεγαλύτερη πιθανότητα 
να γεννήσουν παιδί µε διπολική δια-
ταραχή, σε σχέση µε τις γυναίκες 25-
29 ετών. Όσον αφορά τους πολύ νέ-
ους γονείς έως 20 ετών, ο κίνδυνος 
γέννησης παιδιού µε διπολική διατα-
ραχή είναι αυξηµένος κατά 23% για 
τις µητέρες και 29% για τους πατέρες 
αντίστοιχα.

«Η ηλικία των γονέων είναι ένας 
παράγοντας που επηρεάζει πολλά 
πράγµατα, όπως τη γονιµότητα και 
µερικές νευροψυχιατρικές διαταρα-
χές. Αυτό που βρήκαµε, είναι ελα-
φρώς ασυνήθιστο, επειδή τόσο οι νε-
ότεροι όσο και οι γηραιότεροι γονείς 
έχουν αυξηµένο κίνδυνο απόκτησης 
παιδιού µε διπολική διαταραχή. Ο 
αυξηµένος κίνδυνος είναι µέτριος, 
αλλά υπαρκτός. Μπορούµε να εικά-

σουµε ότι για τους νεότερους γονείς 
παίζουν ρόλο περιβαλλοντικοί πα-
ράγοντες όπως τα κοινωνικο-οικο-
νοµικά προβλήµατα, η έλλειψη υπο-
στήριξης, το στρες ή ανοσολογικοί 
παράγοντες, ενώ για τους µεγαλύ-
τερους σε ηλικία γονείς ίσως εµπλέ-
κονται γενετικοί παράγοντες, όµως 
η αλήθεια είναι ότι στην πραγµατι-
κότητα δεν γνωρίζουµε», δήλωσε η 
δρ Φίκο.

Η διπολική διαταραχή χαρακτη-
ρίζεται από έντονες εναλλαγές της 
ψυχικής διάθεσης, από την µεγάλη 
ευφορία µέχρι την κατάθλιψη. Είναι 
αρκετά συχνή και από αυτήν πάσχει 
σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό 
περίπου το 2% του πληθυσµού. Η 
νόσος, µεταξύ άλλων, αυξάνει τον 
κίνδυνο αυτοκτονίας και πρόωρου 
θανάτου από άλλη αιτία. Θεωρείται 
ιδιαίτερα κληρονοµική και αν ο ένας 
γονιός έχει διπολική διαταραχή, τό-
τε υπάρχει πιθανότητα 15% ως 30% 
να την περάσει και στα παιδιά του. Οι 
νέοι µε τη νόσο, όταν βρίσκονται σε 
µανιακή φάση, έχουν πιο ριψοκίνδυ-
νη συµπεριφορά σε σεξουαλικά ζη-
τήµατα και όχι µόνο.
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∆ιπολική διαταραχή
Αυξημένος ο κίνδυνος για τα παιδιά
από πολύ νέους ή πολύ μεγάλους γονείς

Οι περισσότεροι ασθενείς µε µακρά 
Covid-19, οι οποίοι έχουν ένα ή πε-
ρισσότερα επίµονα συµπτώµατα της 
νόσου µετά από 12 µήνες, θα συνεχί-
σουν να τα έχουν και µετά από 18 µή-
νες, δείχνει µια νέα σκωτσέζικη επι-
στηµονική µελέτη.

Σχεδόν οι µισοί ασθενείς νιώθουν 
ότι δεν έχουν αναρρώσει πλήρως µε-
τά από ενάµισι έτος, ενώ τουλάχιστον 
ο ένας στους 20 νιώθει ότι δεν έχει 
αναρρώσει καθόλου. Μεταξύ όσων 
είχαν αρχικά νοσηλευθεί, τα αντίστοι-
χα ποσοστά είναι ακόµη µεγαλύτερα.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής την 
καθηγήτρια Τζιλ Πελ του Πανεπιστη-
µίου της Γλασκώβης, που έκαναν τη 
σχετική δηµοσίευση στο περιοδικό 

«Nature Communications», σύµφωνα 
µε το πρακτορείο Ρόιτερς και τους «Τά-
ιµς της Νέας Υόρκης», ανέλυσαν στοι-
χεία για 33.281 ανθρώπους διαγνω-
σµένους µε κορονοϊό, καθώς και για 
σχεδόν 63.000 που δεν είχαν µολυν-
θεί από τον ιό. Η κατάσταση όλων αξι-
ολογήθηκε ανά εξάµηνο µετά την αρχι-
κή λοίµωξη (στους 6, 12 και 18 µήνες).

Στους έξι µήνες από την αρχική 
οξεία λοίµωξη, το 8% των ασθενών εί-
χαν αναφέρει µη ανάρρωση, το 47% 
µερική και το 45% πλήρη ανάρρωση, 
στους 12 µήνες τα αντίστοιχα ποσοστά 
ήταν 8%, 46% και 46%, ενώ στους 18 
µήνες ήσαν παρόµοια. ∆ιαπιστώθηκε 
ότι το ποσοστό µη ανάρρωσης, ειδικό-
τερα µεταξύ των αρχικά συµπτωµατι-

κών ασθενών, µετά από 12 µήνες ήταν 
11%, ενώ µερικής ανάρρωσης 51% και 
πλήρους ανάρρωσης 39%. Παρόµοια 
ήταν τα ποσοστά και µετά από 18 µήνες.

Τα περιστατικά µακρόχρονης 
Covid-19 ήταν πιθανότερα σε όσους 
είχαν αρχικά χρειαστεί νοσηλεία, στις 
γυναίκες, στους ανθρώπους µε κοι-
νωνικο-οικονοµικά προβλήµατα και 
στους έχοντες προϋπάρχοντα προ-
βλήµατα υγείας. Τα συχνότερα επί-
µονα συµπτώµατα ήταν δύσπνοια, 
πόνος στο στήθος, ταχυπαλµία, σύγ-
χυση και εγκεφαλική «οµίχλη». Ο εµ-
βολιασµός πριν την αρχική λοίµωξη 
Covid-19 φάνηκε να παρέχει κάποια 
προστασία έναντι του κινδύνου κατο-
πινής µακράς νόσου.

Όσοι έχουν μακρά Covid-19 μετά από 12 μήνες, θα έχουν και μετά από 18!



ΚΡΙΟΣ
Εξωτερικεύστε τα συναισθήµατά σας και όσα 
σας βαραίνουν για να βρείτε κατανόηση. ∆ε 
χρειάζεται να αποµονώνεστε, επειδή φοβάστε 
ότι ίσως σας απορρίψουν. Οι απαιτήσεις στη 
δουλειά θα είναι πολλές και η εργασία σας ακό-
µα πιο σκληρή, αλλά µε επιµονή και υποµονή, 
θα καταφέρετε να διαµορφώσετε τις κατάλλη-
λες συνθήκες για να µην εγκλωβίζεστε και να 
αυξήσετε τα εισοδήµατά σας, γιατί στον προ-
γραµµατισµό των οικονοµικών σας, είστε αναµ-
φισβήτητα καλοί.

ΤΑΥΡΟΣ
Κρατήστε χαµηλούς τόνους και µη µπείτε στη δι-
αδικασία αντιπαραθέσεων, γιατί οι ριψοκίνδυ-
νες κινήσεις και οι λάθος επιλογές, µπορεί να 
κοστίσουν και στην υγεία σας. Μην επιχειρήσε-
τε να διορθώσετε τα κακώς κείµενα που µπορεί 
να υπάρχουν στις συνεργασίες ή στις σχέσεις 
σας, καθώς αυτές οι µέρες θα είναι άκρως ακα-
τάλληλες. Εάν οι σκέψεις σας εξακολουθούν να 
είναι µπερδεµένες, µην επιτρέψετε σε τρίτους να 
σας επηρεάσουν στις αποφάσεις σας, γιατί τα 
αποτελέσµατα δε θα είναι θετικά για εσάς. 

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Οι αντιλήψεις που έχετε πάνω σε κάποια θέµα-
τα σας δηµιουργούν αυτοπεριορισµούς µε ανα-
σταλτικό τρόπο και δε σας αφήνουν να έχετε 
φιλοδοξίες, αλλά ούτε και να προβείτε σε ανοίγ-
µατα. ∆ιαπραγµατευτείτε εκ νέου τις υποθέσεις 
που σας απασχολούν, για να τα έχετε καλά µε τη 
συνείδησή σας και να µην πέσετε σε αδράνεια, 
επειδή θα τα θεωρείτε όλα δεδοµένα. ∆είτε τα 
πράγµατα από άλλη οπτική γωνία, για να µη τα 
βλέπετε όλα µαύρα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Βγάλτε το δυναµισµό σας χωρίς να είστε επιθε-
τικοί ή εριστικοί µε τους άλλους και προωθήστε 
θέµατα και εκκρεµότητες που έχετε παραµελή-

σει εδώ και πολύ καιρό. Συγκεντρωθείτε στον 
εαυτό σας για να προβείτε σε ενέργειες που ξέ-
ρετε τι θέλετε και αποφύγετε να κάνετε ανοίγµα-
τα, µια που προβλέπεται να µπερδεύετε αρκετά 
τις σκέψεις µε τα συναισθήµατά σας. Ακροβα-
τείτε στα όρια της υπερβολής και δεν χρειάζεται 
να αντιδράτε σπασµωδικά.

ΛΕΩΝ
Αφήστε άτοµα εµπιστοσύνης του περιβάλλο-
ντός σας να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τα 
ελαττώµατά σας, για να µπορέσετε να εκµεταλ-
λευτείτε στο έπακρο τα προτερήµατά σας. Μην 
ψάχνετε συνέχεια αφορµές για να προσάψετε 
κάτι αρνητικό στο σύντροφό σας. Αφού σας 
φροντίζει, σας εµπιστεύεται και σας συµπερι-
φέρεται τρυφερά, δεν είναι ανάγκη να είστε 
τόσο καχύποπτοι. Προσπαθήστε να βρείτε τις 
σωστές λύσεις σε θέµατα οικογενειακά που 
σας απασχολούν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Εάν ο σύντροφός σας δεν είναι εκδηλωτικός 
και τον απασχολούν άλλα δεν είναι η κατάλ-
ληλη στιγµή να τον πιέσετε ερωτικά. Με το να 
αµφιβάλλετε συνέχεια αν σας είναι πιστός, θα 
καταφέρετε να τον κουράσετε. ∆ιώξτε αρνητι-
κές σκέψεις και αν σας απασχολεί κάτι µοιρα-
στείτε το. Φροντίστε να είστε πιο επιλεκτικοί 
στην επιλογή των φίλων σας, για να µην βρε-
θείτε εκτεθειµένοι. Μην κρίνετε µε υποκειµε-

νικά κριτήρια τη στάση των άλλων γύρω σας. 

ΖΥΓΟΣ
Μια συζήτηση θα σας κάνει να ανακαλύψε-
τε πολλά κοινά σηµεία στη σχέση σας µε ένα 
γνωστό σας πρόσωπο. Ματαιώστε ταξίδια που 
θα σας αλλάξουν πολλές από τις καθιερωµένες 
σας συνήθειες. Μην τα βάζετε µε όλους και µε 
όλα, γιατί θα βρεθείτε σε αδιέξοδο. Ρίξτε το βά-
ρος των δραστηριοτήτων σας εκεί που πρέπει, 
για να βρείτε λύσεις. ∆ώστε τέλος σε µια σχέ-
ση που είναι ξεκάθαρο πως δεν έχει δυνατότη-
τες εξέλιξης.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Υπολογίστε σωστά τις κινήσεις σας πριν πάρετε 
αποφάσεις που θα αφορούν τον οικονοµικό το-
µέα. Εάν δε θέλετε να ξεσηκώσετε διαµαρτυρί-
ες σε βάρος σας, να είστε πιο διακριτικοί και ευ-
γενικοί. Με το να επιµένετε στις απόψεις σας, θα 
πετύχετε το αντίθετο αποτέλεσµα από αυτό που 
θέλετε. Παρατηρήστε τις αντιδράσεις των αν-
θρώπων που βρίσκονται γύρω σας και θα ανα-
καλύψετε πολλά. Οι κρίσεις ανεξαρτησίας που 
σας πιάνουν θα ενοχλήσουν το σύντροφό σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Εάν κάποιοι είναι δύσπιστοι µαζί σας, µην 

προσπαθείτε µε το ζόρι να τους πείσετε. Μην 
επιδιώκετε ακατόρθωτα πράγµατα, για να 
προωθήσετε τα καινούρια σας σχέδια. Θέ-
µατα που αφορούν άλλους δε χρειάζεται να 
σας απασχολούν διαρκώς και να σας αναλώ-
νουν. Εάν θέλετε να γίνετε πιο αποδοτικοί, 
φροντίστε να οργανωθείτε περισσότερο. Βα-
σιστείτε στις δυνάµεις σας και µην τα περιµέ-
νετε όλα από τους άλλους. Μην επαναστατεί-
τε επειδή απαιτείτε περισσότερη δουλειά και 
λιγότερη διασκέδαση.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κάντε καινούριες γνωριµίες που θα σας ανοί-
ξουν νέους δρόµους στον επαγγελµατικό σας 
χώρο. Μην είστε κτητικοί απέναντι στο σύ-
ντροφό σας και ζηλεύετε χωρίς να έχετε απο-
δείξεις. Μην αλλάζετε σχέδια στα οποία έχετε 
δει πρόοδο, για κάποια άλλα που δεν υπάρ-
χουν σίγουρα αποτελέσµατα. Εάν νιώθετε 
κουρασµένοι βρείτε χρόνο να χαλαρώσετε 
και µην τα βάζετε µε τους άλλους. Απελευθε-
ρωθείτε από σκέψεις άνευ ουσίας, που σας 
κρατούν σε αδιέξοδο.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Ανταλλάξτε επιχειρήµατα σε συζητήσεις του εργα-
σιακού σας χώρου, χωρίς να τσακωθείτε. Φανεί-
τε προσεκτικοί στις κινήσεις σας, γιατί δε σας συµ-
φέρει να ταραχθούν κάποιες ισορροπίες της ζωής 
σας. Σε δύσκολους συνεργάτες φερθείτε µε τυπι-
κότητα για να µην υπάρξουν προστριβές και εντά-
σεις. Εάν δε δείτε ολοκληρωµένη τη δουλειά του 
συνεργάτη σας, µη βιαστείτε να τον κατηγορήσετε. 
Σε συζήτηση που θίγει άτοµα που δεν είναι παρό-
ντα, απαιτείται να αποχωρήσετε διακριτικά.

ΙΧΘΥΣ
Για να επικοινωνήσετε καλύτερα, συνδυάστε τη 
λογική µε τα συναισθήµατά σας. Εκφράστε µε 
ήπιο τρόπο τα παράπονα που δε σας αφήνουν 
να χαλαρώσετε και µην αφήσετε τον εαυτό σας 
να πέσει σε µελαγχολία. Αναµοχλεύονται συ-
ναισθήµατα, πρακτικές σκοπιµότητες και κάθε 
είδους συναλλαγές και προοπτικές που θα σας 
αλλάζουν συνέχεια κατεύθυνση. Εάν νιώσετε 
φοβίες, ανασφάλειες και αµφιβολίες να βγαί-
νουν στην επιφάνεια και να σας γεµίζουν αγω-
νία, µη φανείτε δύσπιστοι και βάλετε µπροστά 
για καινούρια σχέση. 

Στις 24 η Αφροδίτη περνάει στο Σκορπιό και ο Κρόνος επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Υδροχόο. Οι σχέσεις σας µε τους 
άλλους καλυτερεύουν σε όλους τους τοµείς. Η κοινωνικότητα σας θα είναι σηµαντική, γι’ αυτό να είστε συγκρατηµένοι και 
ψύχραιµοι στον τρόπο που εκφράζεστε. Στις 25 πραγµατοποιείται Μερική Ηλιακή έκλειψη και Νέα Σελήνη στο Σκορπιό. 
Αποφύγετε να ξεκινήσετε καινούριες επαγγελµατικές ή αισθηµατικές σχέσεις, καθώς θα σας µπερδέψουν και δε θα έχουν 
και διάρκεια. Επηρεάζονται περισσότερο τα ζώδια του σταθερού σταυρού (Ταύρος, Σκορπιός, Λέων, Υδροχόος).

Αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία
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Αυξημένος ο κίνδυνος για τα παιδιά
από πολύ νέους ή πολύ μεγάλους γονείς



Μ 
ια µεσαιωνική περγα-
µηνή στην ελληνορθό-
δοξη Μονή Αγίας Αι-
κατερίνης του Σινά στην 

Αίγυπτο έκρυβε µια µεγάλη έκπληξη: 
κάτω από το χριστιανικό κείµενο ανακα-
λύφθηκε ένα µέρος από τον θεωρούµε-
νο χαµένο κατάλογο άστρων του αρχαί-
ου Έλληνα αστρονόµου Ίππαρχου, την 
πρώτη στον κόσµο προσπάθεια για µια 
πλήρη «χαρτογράφηση» του νυχτερινού 
ουρανού.

Οι επιστήµονες αναζητούν το έργο 
του Ίππαρχου εδώ και αιώνες, γι’ αυτό οι 
ιστορικοί της αστρονοµίας χαρακτήρισαν 
την ανακάλυψη σπάνια και σηµαντική. Η 
σχετική επιστηµονική δηµοσίευση έγινε 
στο περιοδικό ιστορίας της αστρονοµίας 
«Journal for the History of Astronomy», 
σύµφωνα µε το «Nature». Το εύρηµα 
αποδεικνύει ότι ο Ίππαρχος, θεωρούµε-
νος ο σηµαντικότερος αστρονόµος της 
αρχαίας Ελλάδας, πράγµατι είχε φτιάξει 
έναν «χάρτη» των ουρανών αρκετούς αι-
ώνες προτού επιχειρηθεί κάτι παρόµοιο.

Ο κώδικας
είναι παλίµψηστο
Η περγαµηνή ανήκε στη Μονή της Αγί-
ας Αικατερίνης, αλλά το µεγαλύτερο µέ-
ρος από τα 146 φύλλα της σήµερα έχει 
περάσει στην κατοχή του Μουσείου της 
Βίβλου στην Ουάσινγκτον. Η περγαµηνή 
περιέχει τον Κώδικα Climaci Rescriptus, 
µια συλλογή συριακών κειµένων του 
10ου ή 11ου αιώνα. Ο κώδικας είναι πα-
λίµψηστο, δηλαδή από κάτω ήταν γραµ-
µένο ένα αρχαιότερο κείµενο.

Αρχικά θεωρείτο ότι το αρχαιότερο 
αυτό κείµενο ήταν επίσης χριστιανικό. 
Όταν όµως το 2012 ο ειδικός σε βιβλι-
κά κείµενα Πίτερ Ουίλιαµς του Πανεπι-
στηµίου του Κέιµπριτζ ζήτησε από τους 
φοιτητές του να µελετήσουν τον Κώδι-
κα, απρόσµενα εντοπίστηκε µια παρά-
γραφος στα ελληνικά που αποδιδόταν 
σε έναν άλλο σηµαντικό Έλληνα αστρο-
νόµο, τον Ερατοσθένη. Το 2017 έγινε νέα 
ανάλυση µε πιο σύγχρονη τεχνολογία 
πολυφασµατικής απεικόνισης από Αµε-
ρικανούς ερευνητές, οι οποίοι φωτογρά-
φησαν τις σελίδες της περγαµηνής σε δι-
αφορετικά µήκη κύµατος του φωτός και 
στη συνέχεια χρησιµοποίησαν υπολογι-
στικούς αλγόριθµους για να διαβάσουν 
το κρυµµένο από κάτω κείµενο.

Με αυτόν τον τρόπο, σε εννέα σελί-
δες αποκαλύφθηκε αστρονοµικό υλικό, 
το οποίο χρονολογήθηκε -µε τη µέθοδο 
του ραδιενεργού άνθρακα και την ανά-
λυση του στιλ γραφής- από τον 5ο ή 6ο 
αιώνα. Το κείµενο περιείχε, µεταξύ άλ-
λων, µύθους για τη γέννηση των άστρων 
από τον Ερατοσθένη, καθώς και τµήµα-
τα ενός διάσηµου ποιήµατος του 3ου αι-
ώνα, τα «Φαινόµενα», όπου περιγράφο-
νται οι αστερισµοί.

Συντεταγµένες άστρων
Η συνέχεια ήταν ακόµη πιο ενδιαφέ-

ρουσα, καθώς ο Ουίλιαµς εντόπισε συ-
ντεταγµένες άστρων στο κείµενο και 
προχώρησε σε περαιτέρω ανάλυση, σε 
συνεργασία µε τον ιστορικό της επιστή-
µης Βικτόρ Γκιζεµπέργκ του Γαλλικού 
Εθνικού Ινστιτούτου Επιστηµονικών 
Ερευνών (CNRS) και τον Εµανουέλ 
Ζινγκ του Πανεπιστηµίου της Σορβό-
νης στο Παρίσι. Αποκαλύφθηκε έτσι ότι 
σε µια τουλάχιστον σελίδα της περγαµη-
νής δίνονταν ακριβείς συντεταγµένες για 
τα άστρα στα τέσσερα άκρα του αστερι-
σµού Corona Borealis (Βόρειου Στέφα-
νου). Βρέθηκαν επίσης βάσιµες ενδείξεις 
ότι η πηγή αυτών των µετρήσεων ήταν ο 
Ίππαρχος και ότι οι υπολογισµοί του είχαν 
γίνει περίπου το 129 π.Χ.

Μέχρι σήµερα ο µοναδικός κατάλο-
γος άστρων που είχε διασωθεί από την 
αρχαιότητα, ήταν εκείνος του αστρονό-
µου Πτολεµαίου στην Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου κατά τον 2ο αιώνα µ.Χ. Η «Αλ-
µαγέστη» του (ή «Μαθηµατική σύνταξις») 
υπήρξε ένα από τα πιο επιδραστικά επι-
στηµονικά κείµενα στην ιστορία, προβάλ-
λοντας, ένα γεωκεντρικό µαθηµατικό µο-
ντέλο για τον Κόσµο, το οποίο είχε γίνει 
αποδεκτό ευρέως για πάνω από 1.200 
χρόνια. Ο Πτολεµαίος είχε, µεταξύ άλ-
λων, δώσει τις συντεταγµένες άνω των 
1.000 άστρων.

Αστρικές µετρήσεις 
Όµως στα αρχαία κείµενα υπάρχουν 
πολλές αναφορές ότι ο πρώτος που είχε 
κάνει τέτοιες αστρικές µετρήσεις, ήταν ο 
Ίππαρχος ο Ρόδιος (190-120 π.Χ.) τρεις 
αιώνες πριν. Νωρίτερα οι Βαβυλώνιοι 
αστρονόµοι είχαν µετρήσει τις θέσεις µε-
ρικών άστρων αλλά µόνο γύρω από τον 

Ζωδιακό, ενώ ο Ίππαρχος ήταν ο πρώτος 
που προσδιόρισε τις θέσεις των άστρων 
µε χρήση δύο συντεταγµένων και επι-
χείρησε να δηµιουργήσει έναν «χάρτη» 
όλου του νυχτερινού ουρανού.

«Αυτός ο κατάλογος άστρων που 
έως τώρα αιωρείτο στα κείµενα ως σχε-
δόν κάτι υποθετικό, έγινε πλέον κάτι πο-
λύ συγκεκριµένο», δήλωσε ο ιστορικός 
της αστρονοµίας Ματιέ Οσεντράιβερ 
του Ελευθέρου Πανεπιστηµίου του Βε-
ρολίνου.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο αρχι-
κός κατάλογος του Ίππαρχου, όπως και 
του Πτολεµαίου, θα περιλάµβανε παρα-
τηρήσεις σχεδόν κάθε ορατού άστρου 
στον ουρανό. Λόγω της έλλειψης τηλε-
σκοπίου, πιθανώς ο Ίππαρχος είχε χρη-
σιµοποιήσει κάποιο άλλο όργανο παρα-
τήρησης όπως τη διόπτρα και ασφαλώς 
«θα είχε αφιερώσει ατελείωτες ώρες δου-
λειάς», σύµφωνα µε τον Γκιζεµπέργκ.

Η σχέση Ίππαρχου-Πτολεµαίου 
ήταν πάντα ένα νεφελώδες ζήτηµα. Με-
ρικοί ειδικοί είχαν φτάσει στο σηµείο να 
ισχυριστούν ότι δεν υπήρξε ποτέ ο κατά-
λογος άστρων του Ίππαρχου, ενώ άλλοι 
-µε πρώτο τον αστρονόµο του 16ου αιώ-
να Τίχο Μπράχε- είχαν αντίστροφα υπο-
στηρίξει ότι ο Πτολεµαίος απλώς έκλεψε 
τις προϋπάρχουσες µετρήσεις του Ίππαρ-
χου και τις παρουσίασε για δικές του. Η 
έως τώρα ανάλυση του αποκαλυφθέ-
ντος κειµένου στην περγαµηνή οδήγησε 
τους ερευνητές στο αρχικό συµπέρασµα 
ότι ο Πτολεµαίος δεν έκανε απλή αντι-
γραφή των στοιχείων του Ίππαρχου. Από 
την άλλη, όπως επεσήµαναν, οι αριθµοί 
του Ίππαρχου για τις θέσεις των άστρων 
(µε απόκλιση το πολύ µιας µοίρας από τις 

πραγµατικές) είναι πολύ πιο ακριβείς από 
εκείνες του διαδόχού του Πτολεµαίου.

«Μαθηµατικοποίηση
της Φύσης»
Σύµφωνα µε τον ιστορικό της αστρονοµί-
ας Τζέηµς Έβανς του αµερικανικού Πα-
νεπιστηµίου Puget Sound, η ανακάλυψη 
«εµπλουτίζει την εικόνα µας για τον Ίππαρ-
χο και µας δίνει µια γοητευτική ιδέα για το 
τι έκανε πραγµατικά». Όπως είπε, το έργο 
του υπήρξε καθοριστικό, επειδή αποτέλε-
σε ορόσηµο για την «µαθηµατικοποίηση 
της Φύσης», δηλαδή την µετατόπιση από 
την απλή περιγραφή των φυσικών φαινο-
µένων στη µέτρηση, τον υπολογισµό και 
την πρόβλεψη τους.

Ο Ίππαρχος είχε επικρίνει τους προ-
δρόµους του στην αστρονοµία ότι δεν 
νοιάζονταν για την αριθµητική ακρίβεια. 
Κατά τον Έβανς, ο Ίππαρχος αξιοποίησε 
τη βαβυλωνιακή παράδοση των ακριβών 
αστρονοµικών µαθηµατικών παρατηρή-
σεων και χάρη σε αυτόν έγινε το «πάντρε-
µα» µε την ελληνική γεωµετρική παρά-
δοση, µε αποτέλεσµα «να ξεκινήσει έτσι 
πραγµατικά η σύγχρονη αστρονοµία».

Οι ερευνητές ευελπιστούν ότι καθώς 
βελτιώνονται οι απεικονιστικές τεχνικές, 
θα ανακαλύψουν και άλλες συντεταγµέ-
νες άστρων στον εν λόγω Κώδικα, αρκετά 
τµήµατα του οποίου δεν έχουν ακόµη δια-
βαστεί. Θεωρούν επίσης πιθανό ότι στη 
βιβλιοθήκη της Αγίας Αικατερίνης του 
Σινά, η οποία περιέχει περισσότερα από 
160 παλίµψηστα, διασώζονται επιπρόσθε-
τες σελίδες του καταλόγου άστρων του Ίπ-
παρχου. Σχετικές έρευνες έχουν ήδη φέ-
ρει στο φως άγνωστα αρχαιοελληνικά 
ιατρικά κείµενα κάτω από τα χριστιανικά.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
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Το εύρηµα αποδει-
κνύει ότι ο Ίππαρχος, 

θεωρούµενος ο ση-
µαντικότερος αστρο-

νόµος της αρχαίας 
Ελλάδας, πράγµα-
τι είχε φτιάξει έναν 
«χάρτη» των ουρα-

νών αρκετούς αιώνες 
προτού επιχειρηθεί 

κάτι παρόµοιο

H έκπληξη της Αγίας Αικατερίνης 
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