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Editorial

Περίπου 320 εκατ. ευρώ παραπάνω 
έχουν πληρώσει τα νοικοκυριά στην 
Ελλάδα το εννεάµηνο Ιανουαρίου – 
Σεπτεµβρίου 2022 για να αγοράσουν όµως 
λιγότερα προϊόντα, σε σύγκριση µε το 
αντίστοιχο διάστηµα του 2021.
Το γεγονός ότι η ακρίβεια αναγκάζει 
τους καταναλωτές να βάζουν πιο βαθιά 
το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν 
βασικές ανάγκες, όπως αυτές για τις 
αγορές τροφίµων και άλλων ειδών πρώτης 
ανάγκης, έχει ως αποτέλεσµα ουσιαστικά 
να εξανεµίζεται η όποια αύξηση του 
διαθέσιµου εισοδήµατος. Μάλιστα, πλέον 
φαίνεται ότι έπειτα από δύο χρόνια αύξησης 
των αποταµιεύσεων, ως συνέπεια της 
περιορισµένης κοινωνικής δραστηριότητας 
που είχαν επιφέρει τα lockdowns, αλλά 
και λόγω της µακράς, όπως αποδεικνύεται, 
διάρκειας της ακρίβειας, αυτές εµφανίζουν 
φέτος υποχώρηση.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της NielsenIQ, 
οι πωλήσεις των σούπερ µάρκετ στο 
εννεάµηνο Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2022 
αυξήθηκαν κατά 4,6% σε σύγκριση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του 2021. Σε απόλυτους 
αριθµούς, αυτό σηµαίνει τζίρο 7,278 δισ. 
ευρώ (εξαιρουµένων των νησιών και της 
Lidl), έναντι τζίρου 6,958 δισ. το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2021. Και δυστυχώς, δεν 
δώσαµε 320 εκατ. ευρώ περισσότερα στο 
σούπερ µάρκετ επειδή καταναλώσαµε 
περισσότερα προϊόντα.
Η µείωση συνολικά σε τεµάχια υπολογίζεται 
από τη NielsenIQ σε 1,8%. Όπως η ίδια 
η εταιρεία ερευνών αγοράς σηµειώνει, 
ορισµένες από τις βασικές κατηγορίες στον 
κλάδο του τρόφιµου, όπως το ψωµί και τα 
ζυµαρικά, οφείλουν την αύξηση του τζίρου 
τους κυρίως στην άνοδο της µέσης τιµής 
πώλησής τους, η οποία ανήλθε στο 13% και 
10,1% αντιστοίχως, ενώ στην περίπτωση 
των σπορέλαιων η µέση τιµή της κατηγορίας 
αυξήθηκε κατά 38,9%. 
Οπότε η κυβέρνηση, ορθώς καθιερώνει το 
«καλάθι του νοικοκυριού», αλλά καλό θα 
ήταν να το ξαναδεί, και να «τρίξει» τα δόντια 
στους µεγάλους λιανέµπορους, οι οποίο 
έβγαλαν ένα κάρο λεφτά τη διάρκεια της 
πανδηµίας. Καιρός να δώσουν πίσω κάποια 
από τα κέρδη τους.
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Τ
ο τελευταίο δεκαήµερο δηµο-
σιεύτηκαν τέσσερις πολιτικές 
έρευνες. Συχνά άλλοι βλέπουν 
την απλή πρόθεση ψήφου, άλ-

λοι την πρόθεση ψήφου µε αναγωγή επί 
των εγκύρων και αυτό οδηγεί σε µια µπερ-
δεµένη εικόνα για τις ακριβείς επιδόσεις, 
αν και το σταθερά µεγάλο προβάδισµα της 
Ν.∆ είναι ίσως η µόνη σταθερά διαχρονικά. 

 Όσο παρακινδυνευµένο και αν είναι 
να προχωράς σήµερα σε εκτίµηση ψήφου 
µε αναποφάσιστους το 10-15% όσων απα-
ντούν  στις δηµοσκοπήσεις,   η εκτίµηση ψή-
φου κατά το GREECE ELECTS µε όλες τις 
επιφυλάξεις που µπορεί να υπάρχουν, πα-
ραπέµπει στις εξής δηµοσκοπικές επιδόσεις 
των δύο πρώτων κοµµάτων και την διαφο-
ρά µεταξύ τους.
PULSE: Ν.∆ 37%- ΣΥΡΙΖΑ 28.7%, δια-
φορά 8.3%
MARC:  Ν.∆ 37.4% - ΣΥΡΙΖΑ 27.3%, δι-
αφορά  10.1%
GPO: Ν.∆ 37.6%- ΣΥΡΙΖΑ 29.4%, διαφο-
ρά 8.2%
ALCO: Ν.∆ 35.5%- ΣΥΡΙΖΑ 26.1% , δια-
φορά 9.4%

Εν ολίγοις ο µέσος όρος της επίδο-
σης της Ν.∆ είναι 36.9% και του ΣΥΡΙΖΑ 
27.9%, ενώ για την διαφορά αυτό παραπέ-
µπει σε  9%. Πρόκειται για πολύ υψηλές 
επιδόσεις και για τα δύο πρώτα κόµµατα, 
που σε συνθήκες µεγαλύτερης πόλωσης 
µπορεί να οδηγήσει σε άθροισµα των πο-
σοστών των δύο αντίστοιχο µε το 2019.

Αντίστοιχα ο µέσος όρος της δηµοσκο-
πικής επίδοσης του ΠΑΣΟΚ είναι 12.6% ( 
Τον Ιανουάριο κυµαινόταν στο 16.5%-17% 
µ.ό ). Επιβεβαιώνεται δηλαδή η πτωτική 
πορεία των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ το τε-
λευταίο δεκάµηνο, αν και σε σχέση µε τον 
Οκτώβριο του 2021 υπάρχει µια αύξηση πε-
ρίπου 50% των ποσοστών του.

Αυτή είναι η εικόνα σήµερα. Ωστόσο 
υπάρχει ένα επτάµηνο, οκτάµηνο µέχρι τις 

εκλογές και πολλά θα κριθούν από τα γε-
γονότα, από την διαχείριση από την Κυ-
βέρνηση της ακρίβειας όπως και προβλη-
µάτων που µπορούν να προκύψουν από την 
Τουρκική επιθετικότητα, αλλά και γεγονότα 
εντελώς απρόβλεπτα. Επίσης πολλά θα κρι-
θούν από τα αντανακλαστικά των κοµµά-
των της Αντιπολίτευσης, την πορεία ειδικά 
του ΠΑΣΟΚ που η εκλογική του επίδοση 
µπορεί να καθορίσει τον τελικό συσχετισµό, 
την ανθεκτικότητα των µικρότερων κοµµά-
των από την πίεση που θα δεχτούν αντι-
κειµενικά, αλλά και την εκλογική επίδοση 
κοµµάτων που σήµερα δεν εκπροσωπού-
νται στην Βουλή.

 Ασφαλώς η αίσθηση ότι ψηφίζουµε 
µε απλή αναλογική που θα δυναµώνει µέ-

χρι τις εκλογές και θα τροφοδοτεί πιθανά 
πιο χαλαρή ψήφο , η πιθανή αύξηση κοµ-
µάτων δεξιά της δεξιάς, της ακροδεξιάς κ.ά 
µπορεί να διαφοροποιήσει αυτή την εικόνα. 
Το ίδιο και η τελική εκλογική συµπεριφο-
ρά των αναποφάσιστων που µπορεί να δια-
ψεύσουν εν µέρει έστω την τωρινή « κατανο-
µή » τους για να προκύψει εκτίµηση ψήφου.

Σε εκλογές οδηγούµαστε. Απόλυτες 
βεβαιότητες δεν υπάρχουν και όσοι πορευ-
τούν µε τέτοιες µπορεί και να ξαφνιαστούν. 
Επιπλέον µην ξεχνάµε ότι τα αποτελέσµα-
τα των εκλογών για απλή αναλογική θα « 
στρώσουν το χαλί» για το τι θα δούµε στις 
δεύτερες εκλογές µε τον νέο εκλογικό Νό-
µο, εκλογές στις οποίες θα κριθεί αν η χώ-
ρα θα αποκτήσει Κυβέρνηση ή όχι. 

ΑΡΘΡΟ/

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 

Του: Ζαχαρία Ζούπη*

(Πολιτικός αναλυτής, επικεφαλής ερευνών της OPINION POLL)



Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης

Ω
ς επιβεβαίωση των 
προσδοκιών για αλλα-
γή σελίδας στις ελλη-
νογερµανικές σχέσεις, 

που υπήρχαν πριν την άφιξη του Όλαφ 
Σολτς στην Αθήνα, µε την στήριξη ένα-
ντι της τουρκικής επιθετικότητας και την 
ανάπτυξη των διµερών σχέσεων µε επί-
κεντρο την οικονοµία και την ενέργεια, 
αποτιµούν τα αποτελέσµατα της συνά-
ντησης του Γερµανού καγκελάριου και 
του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγα-
ρο Μαξίµου, συνεργάτες του πρωθυ-
πουργού.

Τα θερµά λόγια που επιφύλαξε στις 
δηλώσεις του ο κ. Σολτς για την ελληνι-
κή οικονοµία, την δουλειά που έχει γί-
νει σε εγκαταστάσεις για την αποθήκευ-
ση φυσικού αερίου εκτιµώνται ως ένα 
σαφές µήνυµα στήριξης της χώρας κα-
θώς έχει βγει από την ευρωπαϊκή επο-
πτεία µετά από µια µακρά και δύσκολη 
περίοδο που σηµαδεύτηκε από τα µνη-
µόνια, έχει επανέλθει στην κανονικό-
τητα και διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρό-
λο στη χάραξη στρατηγικής και τη λήψη 
αποφάσεων εντός της ΕΕ. «Η αντιπρο-

σωπεία µου και εγώ ήρθαµε σε µία νέα 
Ελλάδα», τόνισε ο κ. Σολτς και σηµεί-
ωσε ότι «παρά το γεγονός ότι όλοι στην 
Ευρώπη έχουµε πληγεί από τις τρέχου-
σες κρίσεις, είναι σαφές ότι οι οικονο-
µικές µεταρρυθµίσεις εδώ στην Ελλά-
δα απέδωσαν καρπούς, και η δυναµική 
της οικονοµίας της χώρας είναι εµφα-
νής». «Χάρη στις προσπάθειες πρωτί-
στως των Ελλήνων πολιτών αλλά και 
την πολιτείας, σχεδόν όλα είναι πολύ δι-
αφορετικά στην οικονοµία, την κοινω-
νία, στη διεθνή θέση της χώρας, από 
την επίσκεψη της κ. Μέρκελ στην Ελ-
λάδα. Η Ελλάδα σήµερα είναι επιτέ-
λους εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας, µε 
11 θετικές αξιολογήσεις τα τελευταία 
τρία χρόνια, εµφανίζει έναν από τους 
πιο δυναµικούς ρυθµούς ανάπτυξης 
στην Ευρώπη περιορίζοντας την ανερ-
γία και προσβλέποντας σε πρωτογενές 
πλεόνασµα το 2023», τόνισε από την 
πλευρά του κ. Μητσοτάκης.

Ξεχωριστή σηµασία έχει για την 
Αθήνα η στήριξη του Βερολίνου απέ-
ναντι στην τουρκική προκλητικότητα. 
«Οι εταίροι στο ΝΑΤΟ δεν πρέπει να 

αµφισβητούν ο ένας την κυριαρχία του 
άλλου και όλα τα ζητήµατα πρέπει να 
επιλύονται µε διάλογο και στη βάση 
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου», είπε ο κ. Σολτς, 
επιβεβαιώνοντας την αλλαγή στάσης 
της γερµανικής κυβέρνησης που αφή-
νει κατά µέρος τις ίσες αποστάσεις επί 
ηµερών Άνγκελας Μέρκελ. 

Επίσης, σε ερώτηση για το αν θα 
ήταν πρόβληµα για αν η Ελλάδα εγκα-
ταστήσει στα σύνορα  µε την Τουρκία 
τα Marder που µόλις παραδόθηκαν 
στο πλαίσιο της κυκλικής ανταλλαγής 
από την Γερµανία ο κ. Σολτς απάντησε 
χωρίς περιστροφές ότι «παραδόθηκαν 
στην Ελλάδα και δεν δίνεται καθηµε-
ρινή αναφορά πού βρίσκονται. Ούτε τη 
ζητάµε». Σε αυτό το σηµείο ο κ. Μητσο-
τάκης πήρε τον λόγο για να λύσει κάθε 
απορία προς όλες τις κατευθύνσεις το-
νίζοντας ότι «τα Marder θα κατευθυν-
θούν στον Έβρο. ∆ιότι εκεί κρίνουν οι 
Ένοπλες ∆υνάµεις ότι θα είναι πιο χρή-
σιµα». Επίσης, ο πρωθυπουργός ανα-
φερόµενος στις σχέσεις µε την Τουρ-
κία είπε πως «είναι πραγµατικά κρίµα, 
ο κ. Ερντογάν να µην βλέπει ότι βαδίζει 

σε ένα αδιέξοδο, όταν δηλητηριάζει το 
λαό του µε ψέµατα κατά της Ελλάδος» 
και συµπλήρωσε: «έστω και καθυστε-
ρηµένα, οι γείτονές µας να επιλέξουν 
το δρόµο της αποκλιµάκωσης. Της νο-
µιµότητας, της ειρηνικής συνύπαρξης. 
Χωρίς ρητορικές εξάρσεις, αλλά µε δη-
µιουργικές πράξεις».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι για 
την Αθήνα παραµένει ανοιχτό το θέ-
µα των πολεµικών αποζηµιώσεων ει-
δικά του κατοχικού δάνειου. "Η ρύθµι-
σή του θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής σε 
µια συγκυρία µάλιστα που η ελληνο-
γερµανική σύµπλευση απέναντι στις 
προκλήσεις των καιρών είναι ακλό-
νητη, µε κορυφαία την ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία όπου διαπιστώσα-
µε για ακόµη µια φορά ότι οι απόψεις 
µας είναι ταυτόσηµες. 

Η Ευρώπη δεν µπορεί να ανεχθεί 
ύστερα από 80 χρόνια ένα νέο πόλε-
µο στην καρδιά της ούτε να επιτρέψει 
την επανάληψη ενός τετελεσµένου ει-
σβολής και κατοχής όπως αυτό που 
δυστυχώς αιµορραγεί ακόµη στην 
Κύπρο" είπε.

Τα θερµά λόγια του Γερµανού Καγκελάριου ότι ήρθε σε µια «νέα Ελλάδα»

Τα θερµά λόγια που επιφύλαξε 
στις δηλώσεις του ο κ. Σολτς 
για την ελληνική οικονοµία, 
την δουλειά που έχει γίνει 
σε εγκαταστάσεις για την 
αποθήκευση φυσικού αερίου 
εκτιµώνται ως ένα σαφές µήνυµα 
στήριξης της χώρας καθώς 
έχει βγει από την ευρωπαϊκή 
εποπτεία µετά από µια µακρά και 
δύσκολη περίοδο.
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«Griechenland über alles»
Ο Σόλτς στήριξε την Ελλάδα απέναντι 

στην τουρκική επιθετικότητα 
H γερμανική
παροιμία και
η εξήγησή της 
Με µία γερµανική παροιµία, 
ειπωµένη µάλιστα και 
στα γερµανικά, έκλεισε ο 
πρωθυπουργός την εισαγωγική 
του δήλωση, κατά την διάρκεια 
της κοινής συνέντευξης τύπου 
µε τον Γερµανό καγκελάριου 
Σολτς. 
«Αξιότιµε Καγκελάριε, 
ολοκληρώνοντας τις επαφές 
µας ειλικρινά νιώθω πολύ πιο 
αισιόδοξος. Νοµίζω ότι το ίδιο 
µπορούν να αισθάνονται και 
όλοι οι Έλληνες και όλοι οι 
Γερµανοί.
Κάνουµε πολλά µαζί. 
Μπορούµε να κάνουµε 
πολλά περισσότερα. Με 
κατανόηση, µε σεβασµό, µε 
αλληλεγγύη, µε τολµηρές 
κινήσεις συνεργασίας, γιατί 
όπως λέει και µία γερµανική 
παροιµία: «Geteiltes Leid ist 
halbes Leid. Geteilte Freude 
ist doppelte Freude». ∆ηλαδή 
«µοιρασµένη λύπη είναι µισή 
λύπη. Μοιρασµένη χαρά, είναι 
διπλή χαρά».



Γ
ια πρώτη φορά η χώρα οδηγείται 
σε δυο αλλεπάλληλες εκλογικές 
αναµετρήσεις, µε δύο διαφορετι-
κούς εκλογικούς νόµους, που δεν 

έχουν εφαρµοστεί ποτέ πριν. Ακόµα και οι 
εκλογολόγοι περιµένουν να δουν πως θα 
λειτουργήσουν στην πράξη. 

Ο κ. Μητσοτάκης, µε αυτούς τους δυο 
εκλογικούς νόµους στο συρτάρι του και 
µε άγνωστες, ακόµα, τις βασικές παραµέ-
τρους τους, αναζητά  την κατάλληλη Κυ-
ριακή  για την πρώτη εκλογική  αναµέ-
τρηση. Μιλώντας στο δίκτυο Bloomberg 
στις 22  Σεπτεµβρίου είχε αναφέρει  δύο 
περιόδους για τις εκλογές. «Θα έχουµε 
εκλογές την άνοιξη ή αρχές του καλοκαι-
ριού του 2023».  Λίγες µέρες αργότερα, 
σε οµιλία του στην Κ.Ο. του  ΕΛΚ στην 
Κρήτη, τις προσδιόρισε για την «άνοιξη 
του 2023».

Οι ηµεροµηνίες 
«Κυριακή κοντή γιορτή» λένε,  άρα  σε λι-
γότερο από έξι µήνες, κατά τα λεγόµενα 
του, θα πρέπει να προκηρυχθούν οι εκλο-
γές της απλής αναλογικής. 

Λογικό είναι λοιπόν, να ξεκινήσει και 
το «γαϊτανάκι» των ηµεροµηνιών µεταξύ 
κοµµάτων, υποψηφίων και ΜΜΕ, που αρ-
χίζει µε Κυριακές από τα τέλη Μαρτίου και  
φτάνει το κατακαλόκαιρο, στις πρώτες Κυ-
ριακές του Ιουλίου... 

Ασφαλώς και ο πρωθυπουργός,  δεν 
προτίθεται να  ανακοινώσει ούτε στους συ-
νεργάτες του την ακριβή ηµεροµηνία, στην 
οποία πιθανόν να µην έχει καταλήξει ορι-
στικά. Τελευταία, όµως, φαίνεται πως στο 
τραπέζι του Μεγάρου Μαξίµου, βρίσκεται 
το σενάριο διεξαγωγής των εκλογών την 
άνοιξη,  για να µη διαταραχθούν και οι Πα-
νελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου.

Και φαίνεται παράδοξο το γεγονός, 
πως σε µια εκλογική χρονιά µε δύο κάλ-
πες κοντά στις Πανελλαδικές, το  υπουρ-
γείο Παιδείας έσπευσε για πρώτη φορά, 
από τον Σεπτέµβριο, να προβεί σε ανακοί-
νωση για το χρόνο διεξαγωγής και το πρό-
γραµµα τους , ενώ το 2021 το πρόγραµµα  
ανακοινώθηκε στις 12 Μαΐου και το 2019 
πριν την πανδηµία, στις 28 Μαρτίου. Υπήρ-
χε άραγε κάποια συνεννόηση της κυρίας 
Κεραµέως µε τον πρωθυπουργό ή απλά 
βιάστηκε;

Με προσδιορισµένο, πια, το χρόνο των 
πανελλαδικών εξετάσεων από τις 2 Ιουνί-
ου  και µε δεδοµένη τη θέση της κυβέρνη-
σης να µη διαταράξει το πρόγραµµα τους, ο 
Ιούνιος βγαίνει εκτός των σχεδιασµών και 
των σεναρίων για προσφυγή στις κάλπες. 

Έτσι οι εκτιµήσεις για την πρώτη κάλ-

πη, οδηγούν  σχεδόν µαθηµατικά στις 
δύο τελευταίες Κυριακές του Μαρτίου 
και στις δύο πρώτες του Απριλίου, µε πι-
θανότερη την Κυριακή των Βαΐων, ώστε 
οι ετεροδηµότες να µη χρειαστεί να επα-
ναλάβουν,  µέσα σε λίγο χρονικό διάστη-
µα το ίδιο ταξίδι για το Πάσχα. Σε µια τέ-

τοια  περίπτωση οι δεύτερες εκλογές µε 
το πλειοψηφικό σύστηµα µπορεί να διε-
ξαχθούν τέλη Μαΐου, αν βέβαια προχω-
ρήσει και το σχέδιο για  σύντµηση  των 
χρονοβόρων διαδικασιών, ώστε και ο 
χρόνος της υπηρεσιακής κυβέρνησης να 
µην ξεπεράσει τις 20 -25  µέρες. 

Οι στρατηγικές των δυο κοµµάτων
Στο  ερώτηµα  του χρόνου διεξαγωγής των 
εκλογών,  απάντηση δεν πρόκειται να δώ-
σει ο πρωθυπουργός, παρά µόνο όταν το 
κρίνει αναγκαίο και όταν, πια, θα έχουν 
αξιολογηθεί  προσεκτικά από το επιτελείο 
του, οι επιπτώσεις της ακρίβειας και του δύ-
σκολου χειµώνα. 

Η άποψή του µέχρι τώρα, είναι πως 
όχι µόνο αυτές θα είναι αµελητέες -πάντα 
εκτός νέου απροόπτου- αλλά αντίθετα θα 
επιβεβαιώσουν  τη διαχειριστική ικανότη-
τα της κυβέρνησης και την κοινωνική προ-
σέγγιση της στην αντιµετώπιση των συνε-
πειών της κρίσης.
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραµείνει στην ίδια γραµµή
και θα αξιοποιεί  τις εντάσεις και τις πολώσεις που

δηµιουργούν άλλοι, είτε ο Ερντογάν, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ,
για να συσπειρώνει τους ψηφοφόρους του
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Ακόµα και οι εκλογολόγοι περιµένουν να 
δουν πως θα λειτουργήσουν στην πράξη...



Μέχρι τότε η στρατηγική του κ. Μητσο-
τάκη θα παραµείνει η ίδια και θα αξιοποι-
εί  τις εντάσεις και τις πολώσεις που δηµι-
ουργούν άλλοι, για να συσπειρώνει τους 
ψηφοφόρους του. Είτε αυτές προέρχονται 
από την επιθετικότητα της τουρκικής ηγε-
σίας και τις απειλές της (που τα δικά µας 
µέσα ενηµέρωσης µεταφέρουν µε περισ-
σή ευκολία, δηµιουργώντας  κλίµα φόβου 
στην κοινωνία) -  είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ και 

τον αρχηγό του, που ανεβάζει τους τόνους 
και αποδίδει στην πολιτική της κυβέρνη-
σης,  ακόµα και... το βιασµό της δωδεκά-
χρονης από τον Κολωνό..  

Τι «βλέπει» µόνο ο Τσίπρας
Η πολιτική τακτική του κ. Τσίπρα, έγινε 

ακόµα πιο σαφής στην οµιλία του στην  
Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ. Περιέγραψε µια εικό-
να, που δεν βλέπουν όλοι οι πολίτες.  Μί-
λησε για  «καθεστώς» Μητσοτάκη  που θα 
µας οδηγήσει  σε «νέες τραγωδίες», τον 
κατηγόρησε ότι προκαλεί «βλάβες στο σώ-
µα της κοινωνίας που µπορεί γίνουν ανή-
κεστες» και πως υπάρχει  «παραγωγή της 
βίας και της σήψης, που βλέπουµε ήδη 
να πολλαπλασιάζεται ενίοτε και µε τον 
πιο απεχθή τρόπο της κακοποίησης παι-
διών…». Μπροστά σε αυτήν την παράδο-
ξη και χωρίς εµφανή στρατηγική πολιτική 
του ΣΥΡΙΖΑ,  που κατατρίβεται µε µια τε-
χνητή εικόνα της κοινωνίας που κατασκευ-
άζει το ίδιο το κόµµα και ο αρχηγός του, 
ο πρωθυπουργός, λένε οι συνεργάτες του, 
ασχολείται µε την πραγµατικότητα και τις 
ανάγκες της κοινωνίας, απέναντι στο κύµα 
ακρίβειας και την ενεργειακή κρίση που το 
προκαλεί προβάλλοντας τη σταθερότητα  σ 
ένα εκρηκτικό περιβάλλον.

Απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ 
Απέναντι στον κ. Τσίπρα και τους συντρό-
φους του, που το µόνο σύνθηµα τους είναι 
«να φύγει ο Μητσοτάκης από το Μέγαρο 
Μαξίµου»  και να δηµιουργήσει «αντιµη-
τσοτακικό µέτωπο» , ο πρωθυπουργός , 
σύµφωνα µε το περιβάλλον του, παραµέ-
νει, χωρίς ακρότητες και µε κοινωνική ευ-
αισθησία, κυρίαρχος στο κέντρο, καθώς 
πιστεύει πως «η χώρα πρέπει να κυβερνά-
ται από το Κέντρο» που είναι «πεδίο συ-
γκερασµού των πλειοψηφικών δυνάµεων, 
γιατί πάντα οι περισσότεροι πολίτες αυτο-
προσδιορίζονται κοντά στο Κέντρο».

Με αυτή την πολιτική του, έχει εξωθή-
σει τον κ. Τσίπρα στα άκρα, εκεί που βρέ-
θηκε να διαδηλώνει υπέρ του Κουφοντίνα, 
να µην ψηφίζει τις αµυντικές και στρατιω-
τικές συµφωνίες µε ΗΠΑ και Γαλλία, ούτε 
καν το εξοπλιστικό πρόγραµµα της χώρας 
και την τµηµατική οριοθέτηση της  ΑΟΖ 
Ελλάδας - Αιγύπτου. 

      
Τα µυστικά της αυτοδυναµίας
Στη Ν∆, όµως, δεν εφησυχάζουν, καθώς η 
επίτευξη της αυτοδυναµίας καθίσταται ένα 
πολύ δύσκολο εγχείρηµα. Ο εκλογικός νό-
µος που η ίδια ψήφισε, βάζει πολλά εµπό-
δια στο δρόµο της αυτοδυναµίας, πολύ πε-

ρισσότερο που σε αυτές τις εκλογές, δεν 
έχει τόση σηµασία η διαφορά των δύο κοµ-
µάτων,  όσο το  ποσοστό που θα λάβει το 
πρώτο κόµµα και στις δύο εκλογικές ανα-
µετρήσεις.

 Αν στην πρώτη εκλογική αναµέτρηση,  
η Ν∆ βρεθεί  κοντά στο 34-35 %  και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ γύρω από το  30%,  τότε το πρώτο 
κόµµα θα αποκτήσει δυναµική αυτοδυνα-
µίας, θα συσπειρώσει ακόµα περισσότερο 
τους οπαδούς του και θα εισπράξει ψήφους 
και από εκείνους τους κεντρογενείς πολί-
τες που επιθυµούν τη σταθερότητα και όχι  
τις περιπέτειες. 

Αντίθετα αν το ποσοστό της Ν∆ είναι  
κοντά στο 30% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 26-27 , 
τότε η εµφανής αδυναµία επίτευξης αυτο-
δυναµίας της  - που  θα κριθεί σε ποσοστά  
πάνω από το  37% -   θα αποσυσπειρώσει 
τον  κόσµο της και θα δώσει ώθηση στα 
κόµµατα της αντιπολίτευσης. Το δεύτερο 
σηµείο για την επίτευξη αυτοδυναµίας, ως 
γνωστόν, αφορά το ποσοστό των κοµµά-
των που θα µείνουν εκτός Βουλής. Το πο-
σοστό αυτό κυµάνθηκε  την τελευταία δε-
καετία µεταξύ  6-9%. Στις εκλογές του 2019 
έφτασε το 8,15%.

Τα εκτός Βουλής κόµµατα
Αν όµως λόγω της πόλωσης, ένα κόµµα –
πχ. το ΜέΡα25 του κ. Βαρουφάκη, που δεί-
χνει σηµάδια αδυναµίας και «αιµορραγεί» 
από τη φυγή βουλευτών του - δεν περά-
σει το 3%, τότε  το ποσοστό των εκτός βου-
λής κοµµατικών σχηµατισµών µπορεί να 
ξεπεράσει το 10% . Και όσο αυξάνεται αυ-
τό το ποσοστό, τόσο µειώνεται το όριο για 
την αυτοδυναµία. Με ένα ποσοστό 10% το 
όριο για την  αυτοδυναµία θα πέσει κάτω 
του 37%.

Στην ουσία η είσοδος ενός κόµµατος 
στη Βουλή ή µη είσοδου του, προσθέτει ή 
αφαιρεί, αντίστοιχα,  4-5 έδρες στο πρώ-
το κόµµα.  

Εκλογικά συστήµατα και διαφορές
Με την απλή αναλογική για να λάβει ένα 
κόµµα 151 έδρες απαιτείται ποσοστό κο-
ντά στο 46 % και µε το ποσοστό των εκτός 
βουλής κοµµάτων στο 8%. Με την ενισχυ-
µένη αναλογική και το ίδιο ποσοστό των 
εκτός Βουλής κοµµάτων, απαιτείται ποσο-
στό 38% . Ο εκλογικός νόµος αναφέρει 
πως το πρώτο κόµµα που θα λάβει 25% θα 
πάρει 20 έδρες µπόνους  και για κάθε 0,5 
της µονάδας πάνω από το 25%, θα λαµβά-
νει και από µια έδρα ακόµη.  

Τελικά, όποιο µήνα και αν  διεξαχθούν  
οι πρώτες εκλογές,  έχουν, σαφώς,  κρισι-
µότερη σηµασία από τις δεύτερες, αφού τα 
ποσοστά που θα λάβουν τα κόµµατα και 
κυρίως το πρώτο, θα προσδιορίσουν, λίγο 
πολύ, και τη µορφή της κυβέρνησης που 
θα έχουµε µετά τη δεύτερη εκλογή. Αυτο-
δύναµη ή συνεργασίας και µε ποιους.  
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Οι ηµεροµηνίες για να στηθούν οι κάλπες
και οι σχεδιασµοί Μαξίµου και Κουµουνδούρου  

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς εµφανή στρατηγική πολιτική,
κατατρίβεται µε µια τεχνητή εικόνα της κοινωνίας

που κατασκευάζει ο ίδιος και το κόµµα του,
χωρίς όµως να ακολουθεί η κοινωνία...
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O
ι εθ ν ικές  εορτές 
έχουν πια πετρώ-
σει µέσα στον χρό-
νο. Την 25η Μαρτίου 

γιορτάζουµε κάτι που έγινε πριν 
202 χρόνια, τότε βέβαια γεννηθή-
καµε ως κράτος και δεν θα πάψου-
µε ποτέ να το θυµόµαστε, αλλά και 
δυο αιώνες δεν είναι λίγο πράγ-
µα. Η 28η Οκτωβρίου του 1940 εί-
ναι ασφαλώς πιο κοντά µας χρο-
νικά,  πλην έχουν περάσει κι από 
τότε 82 χρόνια, τρεις γενιές και βά-
λε. Ακόµα κι εµείς οι παλιότεροι 
που στα παιδικά µας οικογενεια-
κά τραπέζια είχαµε ακούσει διηγή-
σεις παππούδων και θείων που εί-
χαν πολεµήσει στην Αλβανία και 
στην Εθνική Αντίσταση, συνειδη-
τοποιούµε πια ότι ο χρόνος είναι 
αµείλικτος και ότι αυτά που κάποτε 
µας συγκλόνισαν ταξιδεύουν πο-
λύ γρήγορα προς τα πίσω. Από ζω-
ντανές αναµνήσεις µετατρέπονται 
σε θρύλους που χάνονται στις οµί-
χλες του παρελθόντος

 Η Ιστορία παραµένει
ζωντανός οργανισµός
Όµως η Ιστορία παραµένει ζωντα-
νός οργανισµός. Υπάρχει µια αό-
ρατη γραµµή που συνδέει το 1821 
µε την ήττα του 1897, τις νίκες των 
βαλκανικών πολέµων και την κα-
ταστροφή του 1922, τον θρίαµβο 
του 1940 µε το έπος της Αντίστα-
σης και την τραγωδία του µετέπει-
τα εµφυλίου, την δικτατορία του 
1967 µε τον ακρωτηριασµό της 
Κύπρου, την εγκατάσταση µας στο 
κέντρο της Ευρώπης µε το οικονο-
µικό κραχ του 2010, την περίοδο 
της µακράς ειρήνης µε τους Τούρ-
κους ως την ανάδυση των σηµερι-
νών εξωπραγµατικών τουρκικών 
αξιώσεων. Θέλω να πω ότι ακό-
µα κι αν τα σηµερινά εικοσάχρο-
να παιδιά µπερδεύουν την 25η 
Μαρτίου µε την 28η Οκτωβρίου, 
η εθνική µας Ιστορία δεν παύει να 
µας διδάσκει, καθότι ως έθνος την 
κουβαλάµε εντός µας.

Κι αφού αυτές τις µέρες γιορ-
τάζουµε το αλβανικό έπος, ας κά-
νουµε µια ιστορική βουτιά στις 
συνθήκες εκείνων των χρόνων  
για να δούµε συσχετίσεις και ταυ-
τίσεις µε το δικό µας σήµερα. Να 
βγάλουµε διδαχές και συµπερά-
σµατα, αλλιώς η εθνική επέτειος 
σµικρύνεται στην αναµονή µιας 
αργίας από την δουλειά µας για να 
πάµε ένα απολαυστικό τριήµερο 
και σε µια παρέλαση όπου θαυµά-
ζουµε τον ήχο που κάνουν τα τσα-

ρούχια της προεδρικής φρουράς. 
∆εν της αξίζει όµως της επετείου 
τέτοια µεταχείριση, αξίζει πολύ πα-
ραπάνω καθότι επρόκειτο πράγ-
µατι για µια ανεπανάληπτη εθνι-
κή επιτυχία.

Τι ακριβώς
συνέβη του 1940;
Τι ακριβώς συνέβη του 1940; Το 
εύκολο και το στερεοτυπικό είναι 
να πούµε ότι ένας µικρός λαός που 
πολεµούσε για την ελευθερία του 
κατατρόπωσε µια χώρα πολύ µε-
γαλύτερη και ισχυρότερη καθώς 
είχε το δίκιο µε το µέρος του. Ίσχυ-
σε ασφαλώς αυτό στην περίπτω-
ση της Αλβανίας, όµως δεν αρκεί 

για να εξηγήσουµε όλα όσα συνέ-
βησαν. Εξάλλου, στην παγκόσµια 
Ιστορία δεν νικά πάντα αυτός που 
έχει το δίκιο µε το µέρος του, αλ-
λιώς τα πράγµατα θα ήταν πολύ 
απλά και ευεξήγητα γύρω µας. 

Πρώτα απ’ όλα, η Ελλάδα 
µπορεί να ήταν µικρότερη και πιο 
αδύναµη ως χώρα από την Ιταλία, 
όµως για το συγκεκριµένο είδος 
πολέµου που έγινε στην Αλβα-
νία η χώρα είχε κάνει την σωστή 
πολεµική προπαρασκευή. Ο Με-
ταξάς µπορεί να ήταν δικτάτορας, 
όµως σ’ αυτό έπραξε σωστά και 
προνοητικά. Αντιστοίχως και σή-
µερα, µπορεί η Ελλάδα των 11 
εκατοµµυρίων να φαντάζει µικρή 

και σχετικά ανίσχυρη µπροστά 
στην Τουρκία των 75 εκατοµµυρί-
ων, σηµασία όµως έχει να υπάρχει 
η σωστή προπαρασκευή για τους 
δικούς µας στόχους. Η γενίκευση 
σ’ αυτά τα θέµατα συχνά δεν απο-
τυπώνει την αλήθεια.

Με τους νικητές 
∆εύτερον, σε κείνον τον παγκό-
σµιο πόλεµο, µέρος του οποίου 
ήταν και η ιταλική επίθεση στην 
Αλβανία, η Ελλάδα επέλεξε την 
σωστή πλευρά της Ιστορίας. Στην 
Αλβανία νικήσαµε, από τους Γερ-
µανούς ηττηθήκαµε, υπεστήκαµε 
την κατοχή, όµως στο τέλος του πο-
λέµου εµείς βρεθήκαµε στο πλευ-

ρό των νικητών. Τι νοµίζετε, ότι 
δεν υπήρχαν και τότε στην Ελλά-
δα φιλογερµανοί ή οπαδοί της επι-
τήδειας ουδετερότητας; Ασφαλώς 
υπήρχαν, ο ίδιος ο Μεταξάς δεν 
έκρυβε τα φιλοναζιστικά του αι-
σθήµατα. Όµως το πολιτικό προ-
σωπικό µας εν τέλει επέλεξε την 
σωστή πλευρά, όχι κατά τύχη αλ-
λά µετά από ψυχρή µελέτη των δε-
δοµένων. Άµεση συνέπεια αυτής 
την επιλογής, ήταν η ενσωµάτω-
ση των ∆ωδεκανήσων στην εθνι-
κή επικράτεια. 

Λαοί και καθεστώτα
και Πουτινιστές 
Τρίτον, από την Αλβανία µάθα-
µε ότι οι λαοί δεν πρέπει να ταυ-
τίζονται µε τα καθεστώτα τους. Οι 
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Οι Έλληνες πολέµησαν µε αυταπάρνηση και ενθουσιασµό για την πατρίδα 
τους, παρά το γεγονός ότι τους κυβερνούσε ένας φασίστας δικτάτορας.

Το αναφέρω αυτό διότι και στις µέρες µας υπάρχει µια µερίδα ανθρώπων 
που υιοθετώντας την Πουτινική θεωρία ότι η Ουκρανική κυβέρνηση

είναι φιλοναζιστική, δικαιολογούν την επίθεση της Ρωσίας 

Ακόµα κι αν τα σηµερινά εικοσάχρονα παιδιά µπερδεύουν
την 25η Μαρτίου µε την 28η Οκτωβρίου, η εθνική µας Ιστορία δεν
παύει να µας διδάσκει, καθότι ως έθνος την κουβαλάµε εντός µας

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

ΑΠΟ ΤΟ 1940
ΣΤΟ 2022

Μια προβολή του 
τότε, στο τώρα



Έλληνες πολέμησαν με αυταπάρ-
νηση και ενθουσιασμό για την πα-
τρίδα τους, παρά το γεγονός ότι 
τους κυβερνούσε ένας φασίστας 
δικτάτορας. Το αναφέρω αυτό δι-
ότι και στις μέρες μας υπάρχει μια 
μερίδα ανθρώπων που υιοθετώ-
ντας την Πουτινική θεωρία ότι η 
Ουκρανική κυβέρνηση είναι φιλο-
ναζιστική, δικαιολογούν την επίθε-
ση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αν 
ίσχυε αυτή η λογική, η Ελλάδα του 
1940 δεν θα δικαιούνταν καμιάς 
αλληλεγγύης και κατανόησης από 
κανέναν. 

Προτερήματα
και ελαττώματα
Τέταρτον, η τριπλή κατοχή (γερ-
μανική, ιταλική, βουλγάρικη) 

που ακολούθησε τον ελληνοϊταλι-
κό και ελληνογερμανικό πόλεμο, 
ανέδειξε μαζί όλα τα προτερήματα 
και τα ελαττώματα των Ελλήνων 
ως φυλής. Ενώ δημιουργήθηκε 
μια αξιοθαύμαστη αντίσταση ενα-
ντίον των κατακτητών στις πόλεις 
και την ύπαιθρο, πρωτοφανής για 
όλη την υπόλοιπη κατεχόμενη Ευ-
ρώπη, αυτή από τα σπάργανα της 
περιείχε τους διαχωρισμούς μας 
και τις αντιθέσεις μας. Αντισταθή-
καμε ηρωικά, αλλά όχι πατώντας 
πάνω στα σημεία της εθνικής μας 
ενότητας. Δυστυχώς, ο εμφύλιος 
που ακολούθησε την απελευθέρω-
ση, είχε ήδη ξεκινήσει από τον και-
ρό που όλοι πολεμούσαν τον κα-
τακτητή. Αυτή η εθνική κατάρα να 
προετοιμάζουμε εμφυλίους ακόμα 

και μέσα στις στιγμές της εθνικής 
μας μεγαλοσύνης δεν μας εγκατέ-
λειψε ποτέ. Και συνεχίζεται ως τις 
μέρες μας.

Πέμπτον, το πολιτικό σκηνικό 
που προέκυψε από την ταραγμέ-
νη περίοδο 1940-50, δεν είχε κα-
μιά απολύτως σχέση με το σκη-
νικό της προπολεμικής Ελλάδας. 
Λογικό, θα πείτε, όμως πρέπει 
να έχουμε επίγνωση ότι αυτά εί-
ναι τα συνήθη απότοκα κάθε πο-
λέμου, κάθε εθνικής ή οικονομι-
κής κρίσης. Πολιτικές δυνάμεις 
εξαϋλώνονται, καινούριες δημι-
ουργούνται, τάξεις και στρώματα 
που δεν έπαιζαν ρόλο αναβαθμί-
ζονται, παλιότερες κάστες εξαφα-
νίζονται. Το καινούριο όμως, δεν 
είναι πάντα καλύτερο από το πα-

λιό. Αυτός  που επιδιώκει το χάος, 
την αναμπουμπούλα, την ανατρο-
πή, δεν μπορεί να είναι σίγουρος 
για τις δυνάμεις που απελευθερώ-
νει στην περίπτωση που πετύχει. 
Το γράφω διότι στις μέρες μας (ευ-
τυχώς όχι στην Ελλάδα, αλλά πα-
ντού αλλού γύρω μας) διάφορες 
αλλοπρόσαλλες λαϊκίστικες δυνά-
μεις κάνουν τα αδύνατα δυνατά να 
γκρεμίσουν αυτό που υπάρχει. Κα-
νείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει.

Τα διδάγματα
δεν τελειώνουν
Τα διδάγματα δεν τελειώνουν 
εδώ. Θα μπορούσα να αναφέρω 
άλλα τόσα, όμως η Ιστορία πέραν 
των καθολικών της συμπερασμά-
των, περιέχει και υψηλό ποσοστό 

υποκειμενισμού. Ο καθένας μας 
καταλαβαίνει απ’ αυτήν ό,τι θέ-
λει ή ό,τι τον συμφέρει. Όταν βλέ-
πουμε σήμερα να αναδύονται σε 
όλη την Ευρώπη οι ίδιες δυνάμεις 
που πριν ογδόντα χρόνια την αι-
ματοκύλισαν, τι άλλο μπορού-
με να κάνουμε από το να μείνου-
με εμβρόντητοι για τον τρόπο που 
κάποιοι εισπράττουν τα διδάγματα 
της Ιστορίας; Κι όταν βρισκόμαστε 
μπροστά σε μια πρωτοφανή τουρ-
κική επιθετικότητα που μοιάζει να 
μας οδηγεί σε μια αναπόφευκτη 
θερμή ή πολεμική αναμέτρηση, 
πόσο σίγουροι μπορούμε να είμα-
στε ότι έχουμε εμπεδώσει σωστά 
τα αποτελέσματα παλιότερων ανα-
μετρήσεων μας;

Τα ουσιώδη ερωτήματα
Σ’ αυτό που μάλλον καταφθάνει 
από τον Ερντογάν, θα κινητοποι-
ήσουμε τα προτερήματα μας ή θα 
επιστρατεύσουμε πάλι τα ελαττώ-
ματα μας; Θα πάμε για μια νίκη ή 
θα προετοιμάσουμε τον καινούριο 
μας εμφύλιο; Θα ενωθούμε ή θα 
χωριστούμε; Αυτά είναι τα ουσιώ-
δη ερωτήματα που πρέπει να μας 
κατατρύχουν. Οι απαντήσεις υπάρ-
χουν βέβαια παντού γύρω μας, αλ-
λά –μέρες που είναι- υπάρχουν και 
σε κείνο το υπέροχο έπος που γρά-
φτηκε το 1940 στην Αλβανία. Ξυ-
πόλυτοι πήγαν, νικητές έφυγαν. 
Γιατί, πέραν όλων των άλλων, εί-
χαν ψυχή. 
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Ο Μεταξάς μπορεί να ήταν δικτάτορας, όμως σ’ αυτό έπραξε σωστά 
και προνοητικά. Αντιστοίχως και σήμερα, μπορεί η Ελλάδα 
των 11 εκατομμυρίων να φαντάζει μικρή και σχετικά ανίσχυρη 
μπροστά στην Τουρκία των 75 εκατομμυρίων, σημασία όμως έχει
να υπάρχει η σωστή προπαρασκευή για τους δικούς μας στόχους.

Σ’ αυτό που μάλλον 
καταφθάνει από 

τον Ερντογάν, θα 
κινητοποιήσουμε τα 

προτερήματα μας ή θα 
επιστρατεύσουμε πάλι 

τα ελαττώματα μας; Θα 
πάμε για μια νίκη ή θα 

προετοιμάσουμε τον 
καινούριο μας εμφύλιο; 

Θα ενωθούμε ή θα 
χωριστούμε; Αυτά είναι 
τα ουσιώδη ερωτήματα 

που πρέπει να μας 
κατατρύχουν…



Ν
ευρική κρίση έχουν 
προκαλέσει στους κύ-
κλους της διαπλοκής 
– και είναι πολλοί - τα 

αποτελέσµατα των πρόσφατων δη-
µοσκοπήσεων. Το µήνυµα που εκ-
πέµπουν τα γκάλοπ, ακόµη και από 
το τελευταίο της Pulse, για τον Σκάι, 
είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
είναι και πολιτικά κυρίαρχος και η 
Νέα ∆ηµοκρατία εξακολουθεί να 
προηγείται σταθερά και µε διαφο-
ρά ασφαλείας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Εργαλειοποιώντας, λοιπόν, το 
σκάνδαλο µε τον Ανδρέα Πάτση, ο 
ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να λασπώσει και 
κορυφαίους υπουργούς της κυβέρ-
νησης, ενώ παράλληλα βάζει στο 
κάδρο των ευθυνών και τον πρωθυ-
πουργό. Οι κινήσεις αυτές της Κου-
µουνδούρου, µάλιστα, στηρίζονταν 
και από διάφορα επιχειρηµατικά 
συµφέροντα, τα… κοράκια, όπως 
θα τα αποκαλούµε, τα οποία επιδι-
ώκουν να «κοντύνουν» τον πρωθυ-
πουργό και την αποδόµηση της κυ-
βέρνησης. Ο απώτερος σκοπός τους 
είναι να «ψαλιδίσουν» τα φτερά του 
Πρωθυπουργού και να περιορίσουν 
την αυτοδυναµία της Ν∆.

Οι γνωστοί...
παράγοντες
Πρόκειται για τους «γνω-
στούς παράγοντες της 
διαπλοκής», οι οποί-
οι δεν επιθυµούν σε κα-
µία περίπτωση µια νίκη της Ν∆ στις 
εκλογές, µε αυτοδύναµη κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία. Οι λεγόµενοι 
νταβατζήδες εδώ και καιρό, λοιπόν, 
έχουν βάλει µπροστά το σχέδιο που 
προβλέπει µια κυβέρνηση σε κατά-
σταση πολιτικής οµηρίας, που θα 
στηρίζεται σε εύθραυστες συ-
νεργασίες, περισσότερο µε τον 
Ν. Ανδρουλάκη – τον οποί-
ον χειρίζονται καλύτερα- πα-
ρά µε τον Τσίπρα, το οποίον, 

ελέγχουν µεν, αλλά έχει «ανεξέλε-
γκτο περιβάλλον και στελέχη». Το 
χειρότερο γι’ αυτούς, όµως είναι ότι 
το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ποντάρουν 
τα ρέστα τους, οι εν λόγω «κύκλοι», 
εµφανίζεται µε ποσοστά λίγο πάνω 
από 11%.

Αν ευοδωθεί το σενάριό τους 
και αν επιτύχουν τα ύπουλα και σκο-
τεινά σχέδια, τα ισχυρά επιχειρηµα-
τικά συµφέροντα ξέρουν ότι τους 
ανοίγεται ο δρόµος που θέλουν να 
βαδίσουν, δηλαδή την λεηλασία του 
δηµοσίου χρήµατος. 

Όλα ξεκίνησαν µε τις επισυνδέ-
σεις του Νίκου Ανδρουλάκη, που 
θεώρησαν ότι ήταν «βούτυρο στο 
ψωµί τους», αλλά φευ δεν τους βγή-
κε όπως θα ήθελαν, µετά πήγαν 
στους πλειστηριασµούς και τα fund 
– αλλά και εκεί τους έκοψε το δρόµο 
ο Χρήστος Σταϊκούρας – και κατέ-
ληξαν στον ανύπαρκτο Ανδρέα Πά-
τση, βουλευτή Γρεβενών, προσπα-
θώντας, µάλιστα, να βάλουν στο 
«κάδρο» και κορυφαίους υπουρ-
γούς της κυβέρνησης. 

Οι ανακατατάξεις που σηµειώ-
νονται στους µεγάλους επιχειρηµα-
τικούς οµίλους και η είσοδος νέων 

παικτών σε κορυφαίες εταιρείες, εί-
τε στις κατασκευές, είτε στην ενέρ-
γεια, είτε στον τζόγο, είναι τεκτονι-
κές και θα συνεχίσουν µε αµείωτη 
ένταση, αφού και οι τρεις αυτοί το-
µείς έχουν «πολύ χρήµα» και ιδιαί-
τερα κρατικό… µπαγιόκο.

Βέβαια, το Μέγαρο Μαξίµου τα 
γνωρίζει όλα αυτά και προετοιµάζε-
ται για όλες τις επιθέσεις, ενώ στε-
λέχη του περιβάλλοντος του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, δεν κρύβουν τον 
προβληµατισµό τους. Όµως, γνωρί-
ζουν επίσης, ότι το σκηνικό που δι-
αµορφώνεται δεν έχει καµία τύχη, 
δηλαδή να «έστηναν» µια κυβέρνη-
ση συνεργασίας Νέας ∆ηµοκρατίας 
- ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, πρωθυπουργό. Και αυτό 
διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυ-
τή τη στιγµή είναι πολύ ισχυρός και 
από χαρακτήρα, δεν καταλαβαίνει 
από εκβιασµούς και ύπουλα χτυπή-
µατα.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών 
µε το οποίο τζογάρισαν για να απο-
δοµήσουν την κυβέρνηση άφησε 
παγερά αδιάφορη την κοινωνία. Ο 
κόσµος δεν συγκινείται, από το… 
προσωπικό δράµα του Νίκου Αν-

δρουλάκη, που διαλαλεί ότι είναι 
θύµα υποκλοπών και επιλέγει τη 
σταθερότητα την οποία εγγυάται ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, 
όπως όλα δείχνουν, εξασφαλίζει µια 
ακόµη τετραετία, έστω και µετά από 
δύο εκλογικές αναµετρήσεις, όπο-
τε και αν αποφασίσει να στηθούν οι 
κάλπες.
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Τα «κοράκια» και
τα ύπουλα σχέδιά τους 

Γνωστοί διαπλεκόµενοι επιφανείς επιχειρηµατίες προσπαθούν να «πριονίσουν»
την κυριαρχία Μητσοτάκη µε επικίνδυνους τακτικισµούς

Του Ειδικού Συνεργάτη

Υπουργός
Δικαιοσύνης:
Ο ΣΥΡΙΖΑ
επιχειρεί
να σερβίρει
στους πολίτες
ξαναζεσταμένο
φαγητό
«Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να 
σερβίρει στους πολίτες 
ξαναζεσταµένο φαγητό για να 
προκαλέσει συνειρµούς και 
να δηµιουργήσει στρεβλές 
εντυπώσεις», επισηµαίνεται 
σε σχόλιο του περιβάλλοντος 
του υπουργού ∆ικαιοσύνης. 
Μάλιστα, ξεκαθαρίζεται «για 
µια ακόµα φορά τα εξής:
Α) Η εν λόγω εταιρεία 
συστάθηκε το 2016 και είχε 
αντικείµενο την παροχή 
υπηρεσιών µεταφοράς 
προσώπων. Ουδεµία 
σχέση είχε µε διαχείριση 
κόκκινων δανείων, όπως 
παραπλανητικά αναφέρεται 
σε δηµοσιεύµατα του έντυπου 
και ηλεκτρονικού τύπου.
Β) Με την αποχώρηση της 
εταιρείας της συζύγου του 
Υπουργού από το εν λόγω 
εταιρικό σχήµα, δεν υφίσταται 
ουδεµία κοινή επιχειρηµατική 
δραστηριότητα ήδη από το 
2020.
Γ) ‘Όλες οι επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες της συζύγου 
του Υπουργού έχουν δηλωθεί 
κανονικά στις δηλώσεις 
πόθεν έσχες.)».

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Η Ελλάδα αλλάζει με έργα, όχι με λάσπη
Ανάλογη ήταν και η αντίδραση 
από το υπουργείο Ψηφιακής ∆ια-
κυβέρνησης, το οποίο επισηµαίνει 
ότι «η Ελλάδα αλλάζει µε έργα, όχι 
µε λάσπη». 

Με αφορµή ανακοίνωση του 
τοµεάρχη Ψηφιακής ∆ια-

κυβέρνησης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Προοδευτική Συµµα-
χία, Μάριου Κάτση, που 
βασίζεται σε ρεπορτάζ της 
Εφηµερίδας των Συντα-

κτών και αφορά αναθέσεις 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
ΑΕ, το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυ-
βέρνησης υποστηρίζει πως «η Εφη-
µερίδα των Συντακτών επαναφέρει 
ένα ζήτηµα για το οποίο έχει ήδη δο-
θεί απάντηση προσφάτως σε ερώτη-
ση συντάκτη της. Όπως έχει ήδη το-
νιστεί, οι απευθείας αναθέσεις του 
Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρ-
νησης αποτελούν ποσοστό µικρότε-
ρο του 2% του συνολικού προϋπο-
λογισµού έργων του Υπουργείου και 
των εποπτευόµενων φορέων του.

βέρνησης. Ο απώτερος σκοπός τους 
είναι να «ψαλιδίσουν» τα φτερά του 
Πρωθυπουργού και να περιορίσουν 
την αυτοδυναµία της Ν∆.

Οι γνωστοί...
παράγοντες
Πρόκειται για τους «γνω-
στούς παράγοντες της 
διαπλοκής», οι οποί-
οι δεν επιθυµούν σε κα-
µία περίπτωση µια νίκη της Ν∆ στις 
εκλογές, µε αυτοδύναµη κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία. Οι λεγόµενοι 
νταβατζήδες εδώ και καιρό, λοιπόν, 
έχουν βάλει µπροστά το σχέδιο που 
προβλέπει µια κυβέρνηση σε κατά-
σταση πολιτικής οµηρίας, που θα 
στηρίζεται σε εύθραυστες συ-
νεργασίες, περισσότερο µε τον 
Ν. Ανδρουλάκη – τον οποί-
ον χειρίζονται καλύτερα- πα-
ρά µε τον Τσίπρα, το οποίον, 

γούς της κυβέρνησης. 
Οι ανακατατάξεις που σηµειώ-

νονται στους µεγάλους επιχειρηµα-
τικούς οµίλους και η είσοδος νέων 

δοµήσουν την κυβέρνηση άφησε 
παγερά αδιάφορη την κοινωνία. Ο 
κόσµος δεν συγκινείται, από το… 
προσωπικό δράµα του Νίκου Αν-

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Η Ελλάδα αλλάζει με έργα, όχι με λάσπηΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Η Ελλάδα αλλάζει με έργα, όχι με λάσπη
Ανάλογη ήταν 
από το υπουργείο Ψηφιακής ∆ια-
κυβέρνησης, το οποίο επισηµαίνει 
ότι «η Ελλάδα αλλάζει µε έργα, όχι 
µε λάσπη». 

Με αφορµή ανακοίνωση του 
τοµεάρχη Ψηφιακής ∆ια-

κυβέρνησης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Προοδευτική Συµµα-
χία, Μάριου Κάτση, που 
βασίζεται σε ρεπορτάζ της 
Εφηµερίδας των Συντα-

κτών και αφορά αναθέσεις 
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Στο καλάθι των αχρήστων, έπε-
σαν και οι εξαγγελίες του Αλέξη 
Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ουδείς 
συγκινήθηκε από τις νέες υποσχέ-
σεις του, αφού οι πολίτες τον έχουν 
μάθει καλά και τον ένιωσαν στον 
πετσί τους στην περιβόητη περίοδο 
της διακυβέρνησης από την ΠΦΑ. 
Όταν, μας φόρτωσε και αχρείαστα 

μνημόνια και υποθήκευσε τη δη-
μόσια περιουσία και φορολόγησε 
αγρίως τους πάντες και ιδιαίτερα τη 
μεσαία τάξη. 

Η συνέχεια, ήταν το ράπισμα 
στους τραπεζίτες και τους διαχει-
ριστές κόκκινων δανείων, από τον 
υπουργό Οικονομικών Χρήστου 
Σταϊκούρα, κατόπιν συνεννόησης 

με τον Πρωθυπουργό. Στη συνά-
ντηση που είχε με τα «κοράκια», ο 
Χρ. Σταϊκούρας προειδοποίησε, σε 
αυστηρό μάλιστα τόνο, ότι οι πρα-
κτικές που ακολουθούν δεν ευθυ-
γραμμίζονται με την πολιτεία και με 
την κοινωνία. Ξεκαθάρισε ότι η κυ-
βέρνηση είναι αντίθετη με τη «βιο-
μηχανία πλειστηριασμών» και κά-

λεσε τράπεζες και εισπρακτικές να 
επιλέξουν την οδό του εξωδικαστι-
κού συμβιβασμού.

Μάλιστα, στην ίδια συνάντηση, 
ο Χρήστος Σταϊκούρας μίλησε με 
σκληρή γλώσσα για όσους διακι-
νούσαν σενάρια για τροπολογία με 
την οποία θα ακυρώνονταν η από-
φαση του Αρείου Πάγου για τους 

πλειστηριασμούς από τα funds. Μά-
λιστα ξεκαθάρισε σε όλους τους τό-
νους ότι η κυβέρνηση δεν νομοθετεί 
κατά παραγγελία και τα περί τροπο-
λογίας ήταν σενάρια επιστημονικής 
φαντασίας, τα οποία διακινούσαν οι 
τραπεζίτες και οι εισπρακτικές. Ο 
Χρήστος Σταϊκούρας έκανε πράξη, 
ότι η κυβέρνηση «υπηρετεί τα συμ-
φέροντα του λαού και της χώρας και 
όχι της διαπλοκής».

Και, αφού είδαν ότι δεν τους 
«παίρνει», οι θιασώτες της διαπλο-
κής, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνουν 
στο «παιχνίδι» το ούτως ή άλλως, 
σκάνδαλο με τον Πάτση και τις αγο-
ρές του «κόκκινων» δανείων και 
συμβάσεων με τα ΕΛΤΑ, μια ημι-
κρατική επιχείρηση, η οποία όμως 
ανήκει στο Υπερταμείο. Για μια ακό-
μη φορά επιχειρούν να πνίξουν τη 
δημόσια ζωή στη μπόχα, εμπλέκο-
ντας, μάλιστα, και τον υπουργό Δι-
καιοσύνης. 

Όμως και αυτό το σενάριο θα 
πέσει στο κενό, αφού το πρόβλη-
μα των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης είναι η απόλυτη αδυναμία τους 
να ορθώσουν προγραμματικό λόγο 
και γί αυτό καταφεύγουν σε επικίν-
δυνους τακτικισμούς και σκανδα-
λολογία. Είναι βέβαιο, ότι η κυβέρ-
νηση θα βγει, αν και λαβωμένη, 
από αυτή την περιπέτεια την οποία 
σπεύδουν να εργαλειοποιήσουν οι 
«γνωστοί» ισχυροί παράγοντες της 
διαπλοκής για να στήσουν τις φα-
νταστικές τους, μετεκλογικές συμ-
μαχίες.

Βέβαια τα σχέδια αυτά θα κα-
ταρρεύσουν με πάταγο, αποδει-
κνύοντας για μια ακόμη φορά, ότι 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δια-
σφαλίσει την πολιτική κυριαρχία 
γιατί έχει την εμπιστοσύνη του ελ-
ληνικού λαού και όχι των «νταβα-
τζήδων».

9

Οι εν λόγω αναθέσεις κατά βάση αφο-
ρούν είτε πλατφόρμες που συνιστούν υπηρε-
σίες του gov.gr, οι οποίες προστίθενται καθη-
μερινά στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη με στόχο 
τη διευκόλυνση του πολίτη, είτε ειδικές ανά-
γκες της εποχής Covid-19, οι οποίες έπρεπε 
να υλοποιηθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες, 
όπως η πλατφόρμα εμβολιασμού της χώρας. 
Ειδικά για την τελευταία, τα σχόλια περιττεύ-
ουν. Μιλούν περίτρανα η εμπειρία του κάθε 
Έλληνα και οι ζωές που σώθηκαν χάρη στην 
Επιχείρηση «Ελευθερία». Είναι αυτονόητο, 
επίσης, ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικα-

σίες τηρήθηκε απαρέγκλιτα η κείμενη νομο-
θεσία, δηλαδή ο νόμος 4412/2016, τον οποίο 
ο ΣΥΡΙΖΑ εισήγαγε.

Για χρόνια, στην Ελλάδα, ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός καθυστερούσε δραματικά. Παρα-
λάβαμε μία χώρα η οποία μετρούσε συνολικά 
μόλις 8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές 
των πολιτών με το Ελληνικό Δημόσιο το 2018, 
αριθμός που το 2022 θα προσεγγίσει το 1 δισε-
κατομμύριο. Αυτό συντελείται μέσα από τη με-
γάλη μεταρρύθμιση του gov.gr και από τις 1471 
υπηρεσίες και σχετικές πλατφόρμες που αυτό 
μέχρι στιγμής εμπεριέχει, αρκετές από τις οποί-

ες αποτελούν παραδοτέα έργα των συγκεκρι-
μένων αναθέσεων. Όπως κάθε πολίτης μπορεί 
να διαπιστώσει, η ετήσια επίδοση στον αριθμό 
των ψηφιακών συναλλαγών του 2018 σήμερα 
πραγματοποιείται σε περίπου τέσσερις ημέρες.

Τέλος, επί της πολιτικής ουσίας, η στόχευση 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής: καθημερινή – πλέον 
– λάσπη στον ανεμιστήρα με στόχο σκοπίμως 
να παρεμποδιστεί η ολοκλήρωση ενός μεγά-
λου έργου προς όφελος των πολιτών, αυτού της 
ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους. Πρόκει-
ται ξεκάθαρα για υπονόμευση που μεθοδεύεται 
από την αξιωματική αντιπολίτευση, προκειμέ-

νου το έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης να απαξιωθεί προεκλογικά, ένας στό-
χος μάταιος και καταδικασμένος να αποτύχει. Η 
εμπειρία της βελτίωσης της εξυπηρέτησης του 
κάθε πολίτη αποτελεί βίωμα της ελληνικής κοι-
νωνίας και κατάκτηση όλων των Ελλήνων ανε-
ξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων.

Απέναντι στις διαρκείς, αυξανόμενες και 
κατευθυνόμενες προσπάθειες σπίλωσης απα-
ντάμε πρωτίστως με το έργο μας. Υπάρχουν 
αυτοί που χτίζουν και εκείνοι που γκρεμίζουν. 
Εμείς ανήκουμε στους πρώτους, ο ΣΥΡΙΖΑ 
επέλεξε να ανήκει στους δεύτερους.»

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Η Ελλάδα αλλάζει με έργα, όχι με λάσπη
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/
ΓΙΑΝΝΑ ΧΟΡΜΟΒΑ 

ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤHΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΠΡ. ΟΑΕ∆) 

«Στόχος μας να γίνει η ∆ΥΠΑ ο πιο 
δυναμικός και αποτελεσματικός 
κόμβος της δημόσιας διοίκησης» 

ρος σας και ποιοι είναι οι βασικοί 
σας στόχοι.
Η αλλαγή του ΟΑΕ∆ σε ∆ηµόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης (∆ΥΠΑ) κα-
ταδεικνύει την προσπάθεια της κυβέρ-
νησης για την ανάληψη από την πλευ-
ρά της ∆ΥΠΑ ενός πιο κοµβικού και 
ακόµη πιο ενεργού ρόλου στη µείωση 
της ανεργίας και στην αύξηση της απα-
σχόλησης. Η µετάβαση σε µια νέα επο-
χή σηµατοδοτείται από την αλλαγή της 
εταιρικής ταυτότητας και αντικατοπτρί-
ζεται στο ευρύτατο πλέγµα δράσεων 
και παρεµβάσεων που έχουν ξεκινήσει 
και θα συνεχιστούν εµπλουτίζοντας, δι-
ευρύνοντας και αναβαθµίζοντας το έρ-
γο της ∆ΥΠΑ προς όφελος όλων των 
πολιτών. Το βάρος των προσπαθειών 
µου πέφτει σε θέµατα σχετικά µε τις πα-
ροχές κοινωνικής προστασίας και στε-
γαστικής συνδροµής, τις ειδικές και ευ-
παθείς κοινωνικές οµάδες, την ένταξη 
και επανένταξη των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, την εξισορρόπηση της 
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζω-
ής, την καταπολέµηση των ανισοτήτων 
και τη συµπερίληψη των ως άνω οµά-
δων στην αγορά εργασίας.

Επίσης, στις αρµοδιότητες µου εί-
ναι τα θέµατα σχετικά µε την επαγ-
γελµατική εκπαίδευση και την εύρυθ-
µη και αποτελεσµατική λειτουργία της 
Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
ΑµεΑ στην Αθήνα, του Εκπαιδευτικού 
Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
Εφήβων και Νέων µε Ειδικές Ανάγκες 
Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑµεΑ Θεσ-
σαλονίκης) και των Βρεφονηπιακών 
Σταθµών της ∆.ΥΠ.Α.

n Η χώρα µας, όπως και ολόκλη-
ρη η Ευρώπη κινείται στους ρυθ-
µούς της ενεργειακής κρίσης. Μία 
κρίση που έρχεται µετά από µία 
επίσης δύσκολη περίοδο µε την 
πανδηµία, που φυσικά δεν έχει τε-
λειώσει. Σε αυτό το πρωτόγνωρο 
περιβάλλον πως καταφέρνετε να 
φέρνετε εις πέρας το έργο σας;
Όπως ορθά αναφέρατε, τόσο η Ελλά-
δα όσο και η Ευρώπη, στο σύνολο της, 
αντιµετωπίζει λόγω της καταδικαστέ-
ας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία µια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. 
Με βάση αυτά τα δεδοµένα, η διαχεί-
ριση της καθηµερινότητας και των προ-
βληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολί-
τες και κυρίως όσοι αναζητούν εργασία, 
καθίσταται πολύ δύσκολη αφού η κρίση 
επηρεάζει τόσο την οικονοµία, όσο και 
την κοινωνία και της δικής µας χώρας.

Παρ’ όλα αυτά, βαδίζοντας σταθε-
ρά βάσει προγράµµατος, εκτιµώ ότι θα 
καταφέρουµε ως ∆ΥΠΑ να ανταπε-
ξέλθουµε στις νέες, µεγάλες προκλή-
σεις µε επιτυχία και αυτόν τον δύσκολο 

«Θ 
α καταφέρουµε ως 
∆ΥΠΑ να ανταπε-
ξέλθουµε στις νέες, 
µεγάλες προκλή-

σεις µε επιτυχία και αυτόν τον δύσκολο 
Χειµώνα» τονίζει στην πολύ ενδιαφέ-
ρουσα συνέντευξη που µας παραχώ-
ρησε η Υποδιοικήτρια της ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑ-
Ε∆), κα Γιάννα Χορµόβα.  

Η Υποδιοικήτρια περιέγραψε τους 
τοµείς που έχει αναλάβει να “τρέξει” 
και αναφερόµενη γενικότερα στο έρ-
γο που έχει γίνει στον Τοµέα της Ερ-
γασίας στη χώρα µας τόνισε ότι η κυ-
βέρνηση κατόρθωσε αυτό που για 
αρκετούς φάνταζε ως ακατόρθωτο: 
Να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασί-
ας και να απορροφήσει µεγάλο αριθ-
µό από τους άνεργους συµπολίτες µας 
οι οποίοι αναζητούσαν δουλειά.

Παράλληλα, η κα Χορµόβα ενη-
µερώνει για τα ανοιχτά Προγράµµατα 
της ∆ΥΠΑ και δίνει µεγάλη σηµασία 
στην προσπάθεια που καταβάλλεται 
για να φέρουν πιο κοντά τις επιχειρή-
σεις του ιδιωτικού τοµέα µε τους αναζη-
τούντες εργασία ανέργους.

Ακολουθεί η συνέντευξη της Υπο-
διοικήτριας της ∆ΥΠΑ, κας Γιάννας 
Χορµόβα στην εφηµερίδα µας:  

n Κυρία Χορµόβα, έχετε αναλά-
βει µία πραγµατικά κρίσιµη θέ-
ση ως Υποδιοικήτρια του πρώην 
ΟΑΕ∆, νυν ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης (∆.ΥΠ.Α.). Θα θέ-
λαµε να µας περιγράψετε συνοπτι-
κά σε ποιους τοµείς ρίχνετε το βά-

«H κυβέρνηση κατόρθωσε αυτό που για αρκετούς φάνταζε ως ακατόρθωτο:
Να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να απορροφήσει µεγάλο αριθµό

από τους άνεργους συµπολίτες µας οι οποίοι αναζητούσαν δουλειά»



Χειμώνα. Είμαστε και θα συνεχίσουμε 
να είμαστε σταθερά δίπλα στην κοινω-
νία, μαζί με κάθε πολίτη που έρχεται σε 
επαφή με τις υπηρεσίες μας.

n Αν σας ζητούσαμε να απαριθμή-
σετε τα σημαντικότερα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει ο Τομέας της 
Απασχόλησης της χώρας μας, σε 
ποια θα στεκόσασταν;
Η ελληνική αγορά εργασίας επηρεά-
στηκε σαφώς από την οικονομική κρί-
ση της προηγούμενης δεκαετίας, με 
αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας, ει-
δικά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής των 
συμφώνων δημοσιονομικής σταθερό-
τητας, να εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα 
-για τα μέχρι πριν την ύφεση δεδομέ-
να- επίπεδα.

Τα τελευταία χρόνια και ειδικά από 
το 2019 και μετά, το ποσοστό ανεργί-
ας μειώνεται σταθερά, έχοντας πλέ-
ον φτάσει στο 12,2% φέτος τον Αύ-
γουστο, από 17,1% που ήταν τον Ιούλιο 
του 2019. Αυτό σημαίνει ότι η ανεργία 
μειώθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονά-
δες. Ο αριθμός των απασχολουμένων 
αυξήθηκε κατά 196.159 άτομα ενώ ο 
αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 
227.609 άτομα. Συγκεκριμένα, με βά-
ση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον 
φετινό Αύγουστο, ο αριθμός των απα-
σχολουμένων ανέρχεται στα 4.105.420 
άτομα (από 3.909.261 άτομα τον Ιούλιο 
του 2019) και των ανέργων μειώθηκε 
στις 569.609 άτομα (από 797.218 άτο-
μα που ήταν τον Ιούλιο του ’19).

Η συνεχιζόμενη συρρίκνωση της 
ανεργίας δεν ήρθε τυχαία. Από τα μέ-
σα του 2019 και μετά, ακολουθώντας 
μια αποτελεσματική, εκ του αποτελέ-
σματος, στρατηγική στον κρίσιμο για 
την ελληνική κοινωνία τομέα της απα-
σχόλησης -και παρά τα πρωτοφανή 
προβλήματα που προκάλεσε η πανδη-
μία του COVID19- η κυβέρνηση κατόρ-
θωσε αυτό που για αρκετούς φάνταζε 
ως ακατόρθωτο: Να δημιουργήσει νέ-
ες θέσεις εργασίας και να απορροφή-
σει μεγάλο αριθμό από τους άνεργους 
συμπολίτες μας οι οποίοι αναζητούσαν 
δουλειά.

Ωστόσο, παρά αυτά τα θετικά απο-
τελέσματα, η ελληνική αγορά εργασί-
ας αντιμετωπίζει ακόμη χρόνια προ-
βλήματα. Το πιο σημαντικό εστιάζεται 
στην αδυναμία που παρουσιάζουν πολ-
λές επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν 
προσωπικό για να βρουν και να καλύ-
ψουν τις προσφερόμενες θέσεις εργα-
σίας με τα κατάλληλα εκπαιδευμένα 
άτομα. Το φαινόμενο αυτό έχει απο-
τυπωθεί στις έρευνες που πραγματο-
ποιούν οι κοινωνικοί εταίροι και ήδη η 
ΔΥΠΑ εφαρμόζει πολιτικές ικανές να 
το αντιμετωπίσουν σταδιακά.

n Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ, κ. Πρω-
τοψάλτης, πρόσφατα δήλωσε ότι ο 
στόχος είναι η μετεξέλιξη της ΔΥ-
ΠΑ σε ισχυρό σύμμαχο των πο-
λιτών που αναζητούν εργασία. 
Πρακτικά, πως μπορεί αυτό να 
επιτευχθεί;
Όπως έχει τονίσει ο Διοικητής της ΔΥ-
ΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, κεντρικό 
μας στόχο αποτελεί να γίνει η Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης ο πιο δυνα-
μικός και αποτελεσματικός κόμβος της 
δημόσιας διοίκησης για την υποστήρι-
ξη και παροχή όλων των εφοδίων που 
χρειάζονται οι πολίτες ώστε να αντα-
ποκριθούν στο μεταβαλλόμενο εργα-
σιακό περιβάλλον και τις τεχνολογικές 
εξελίξεις που αποτελούν πρόκληση για 
όλους μας.

Στο πλαίσιο αυτό, δίνουμε έμφαση 
στην κατάρτιση του εργατικού δυναμι-
κού και στην εφαρμογή ενεργητικών 
πολιτικών απασχόλησης. 

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε την 
προσπάθεια δημιουργίας μιας πιο 
«εξωστρεφούς» Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης, φέρνοντας πιο κοντά 
τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 
με τους αναζητούντες εργασία ανέρ-
γους. Μια από τις πιο σημαντικές δρά-
σεις προς την κατεύθυνση αυτή, είναι ο 
θεσμός πλέον, της «Ημέρας Καριέρας» 
ΔΥΠΑ, που ήδη έχει ξεκινήσει να υλο-
ποιείται σε πολλές πόλεις της χώρας. 
Στην «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ ο 
κάθε ενδιαφερόμενος για να βρει ερ-
γασία συμπολίτης μας, μπορεί να έρθει 
σε επαφή με τις τοπικές και όχι μόνο, 
επιχειρήσεις, να υποβάλει βιογραφι-
κό και να έρθει πιο κοντά στον στόχο 
της επαναφοράς του στην αγορά ερ-
γασίας. Η επόμενη εκδήλωση «Ημέ-
ρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, η 10η κατά 
σειρά, θα πραγματοποιηθεί την Παρα-
σκευή 4 Νοεμβρίου 2022, στα Τρίκα-
λα. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 
41 επιχειρήσεις με περισσότερες από 
400 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικο-
τήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να προ-
ωθούμε τον πλήρη ψηφιακό μετασχη-
ματισμό της ΔΥΠΑ με στόχο να είναι 
πιο αποτελεσματική και πιο φιλική 
προς όλους τους συναλλασσόμενους 
πολίτες.

Με τους πόρους του Εθνικού Σχε-
δίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0» και με τα μέσα που της 
προσφέρει ο πρόσφατος νόμος «Δου-
λειές Ξανά», η ΔΥΠΑ γίνεται κεντρι-
κός πυλώνας της δημιουργίας Εθνι-
κής Στρατηγικής για την Κατάρτιση 
στη χώρα μας και υλοποιεί καινοτόμα 
προγράμματα απασχόλησης και κατάρ-
τισης «νέας γενιάς». Αναδιοργανώνει 

τις δομές και διευρύνει τις συνεργασίες 
με κοινωνικούς εταίρους, πανεπιστή-
μια και παγκοσμίως κορυφαίες εται-
ρείες τεχνολογίας.

Επιπλέον, σας επισημαίνω ότι η 
ΔΥΠΑ αποτελεί πλέον τον «θεμέλιο 
λίθο» για την επανεκκίνηση της στε-
γαστικής πολιτικής της κυβέρνησης, 
μέσω της οποίας πρόκειται να αξιο-
ποιηθεί η περιουσία της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (τ. ΟΑΕΔ) 
και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 
πολιτών, και ειδικά των νέων ζευγα-
ριών, στην ενοικίαση και αγορά κα-
τοικίας.

n Αυτήν την περίοδο ποια είναι τα 
σημαντικότερα προγράμματα που 
«τρέχουν» και πώς μπορούν να 
ενημερώνονται έγκυρα οι ενδια-
φερόμενοι;
Αυτή την περίοδο είναι ενεργά περισ-
σότερα από 7 προγράμματα, τα οποία 

αφορούν συνολικά σε περισσότερες 
από 22.000 θέσεις. Οι άνεργες και οι 
άνεργοι συμπολίτες μας, μπορούν να 
επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ 
(dypa.gov.gr) και να λάβουν όλη την 
απαραίτητη ενημέρωση.

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα πιο 
σημαντικά προγράμματα που «τρέ-
χει» αυτή την περίοδο η ΔΥΠΑ είναι 
τα εξής:
l Πρόγραμμα επιχορήγησης νεανικής 
επιχειρηματικότητας με 14.800 ευρώ.
l 3.000 θέσεις εργασίας με επιδότηση 
έως 8.400 ευρώ στην Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου, με έμφαση στις γυναίκες.
l 2.260 θέσεις σε Υπηρεσίες των 
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και Μετανάστευσης και Ασύλου 
διάρκειας 8 μηνών.
l Ενισχυμένο πρόγραμμα δεύτερης 
επιχειρηματικής ευκαιρίας, με έμφα-
ση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οι-
κονομία. 
l Πρόγραμμα μετατροπής της επιδό-
τησης ανεργίας σε επιδότηση εργασί-
ας μέσω 9.200 επιταγών επανένταξης 
στην αγορά εργασίας.
l Επιπλέον 6.500 θέσεις του επιτυχη-
μένου προγράμματος απασχόλησης 
μακροχρόνια ανέργων 55 - 67 ετών.
l Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 
2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 
ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυ-
τικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου 
που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της 
απολιγνιτοποίησης.

 
n Ποιος είναι ο σχεδιασμός της ΔΥ-
ΠΑ για τον δύσκολο Χειμώνα που 
όλοι αναμένουν;
Με στόχο την περαιτέρω μείωση της 
ανεργίας και τη στήριξη των αναζητού-
ντων εργασία συμπολιτών μας, στον 
κρίσιμο τομέα της απασχόλησης έχου-
με προγραμματίσει μέχρι και τον Δε-
κέμβριο -και έχουμε ξεκινήσει να υλο-
ποιούμε- νέα προγράμματα, συνολικού 
προϋπολογισμού 516 εκατ. ευρώ, προς 
όφελος περισσότερων από 57.000 δι-
καιούχων. Συγκεκριμένα, έως το τέ-
λος του έτους θα προκηρυχθούν, μετα-
ξύ άλλων, τα εξής προγράμματα:
l Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχει-
ρήσεων για την απασχόληση 5.000 
ανέργων στην πράσινη οικονομία, με 
έμφαση στις γυναίκες 18-66 ετών με 
ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.
l Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ανα-
βάθμισης δεξιοτήτων/επανειδίκευσης 
και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης 
για 15.000 ανέργους (25-45 ετών): 
l Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασια-
κής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέ-
ους ηλικίας έως 29 ετών με έμφαση 
στην ψηφιακή οικονομία
l Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχει-

ρηματικών πρωτοβουλιών με έμφα-
ση στην ψηφιακή οικονομία για 3.220 
ανέργους ηλικίας 30-45 ετών στις Λι-
γότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 
(ΛΑΠ) της χώρας και στη Δυτική Μα-
κεδονία
l Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχει-
ρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλη-
σης νέων ελεύθερων επαγγελματιών 
ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν 
σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες όπως οι Ρομά.
l Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχει-
ρήσεων για την απασχόληση  10.000 
μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 
ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες 
υψηλής ανεργίας 
l Πρόγραμμα προεργασίας για 
10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 
30 ετών
l Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχει-
ρήσεων για την απασχόληση 3.000 
ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα 
εξυπηρετήσιμους πληθυσμούς και 
7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν 
εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή 
τους στην αγορά εργασίας.

Αξιοποιώντας τα νέα εργαλεία που 
απέκτησε μετά την ψήφιση του νόμου 
«Δουλειές Ξανά» αλλά και την αυξημέ-
νη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανά-
καμψης και το νέο ΕΣΠΑ, η Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης θα πρωτα-
γωνιστήσει στην προσπάθεια για την 
αύξηση της απασχόλησης και την ανα-
βάθμιση του εργατικού δυναμικού της 
χώρας. 

n Η εμπειρία σας από προηγού-
μενες σημαντικές θέσεις που έχετε 
με επιτυχία υπηρετήσει ως διοικη-
τικός επιστήμονας και εμπειρο-
γνώμων δημοσίων πολιτικών, 
είναι ένα επιπλέον “όπλο” στην 
τωρινή σας θέση;
Ανήκω σ’ εκείνους που πιστεύουν ότι 
οι επιμέρους διαδρομές των ανθρώ-
πων τους θωρακίζουν με πολύτιμες 
εμπειρίες και τους κάνουν ικανούς 
ν’ αποδέχονται και ν’ ανταποκρίνο-
νται διαρκώς σε νέες προκλήσεις. 
Έτσι ακριβώς και η δική μου δια-
δρομή με έχει θωρακίσει σε επίπεδο 
επίλυσης προβλημάτων και αντιμε-
τώπισης κρίσεων, δεξιότητες που εί-
ναι απαραίτητες και στην τωρινή θέ-
ση μου στη ΔΥΠΑ.

Τόσο το θεωρητικό επίπεδο μέ-
σα από την πορεία μου στην Εθνική 
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης όσο και 
το εμπειρικό επίπεδο με την προηγού-
μενη θητεία μου σε θέσεις ευθύνης, 
θεωρώ ότι μου έχουν προσθέσει όπλα 
χειρισμού των καταστάσεων που κα-
λούμαι καθημερινά ν’ αντιμετωπίσω 
στη Δ.ΥΠ.Α.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR
EEΣάββατο 29 & Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

11

Τα ανοιχτά 
Προγράμματα και 

η σημασία που 
καταβάλλεται για να 

φέρουν πιο κοντά 
τις επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα με τους 
αναζητούντες εργασία 

ανέργους



TODAY  PRESSFR
EETODAY  PRESSFR
EE Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

12

Τ
ην αποχώρησή της από την 
κοινοβουλευτική οµάδα του 
ΜεΡΑ25 ανακοίνωσε µε 
επιστολή της προς το προε-

δρείο της Βουλής η βουλευτής Β’ Πει-
ραιά Φωτεινή Μπκαδήµα.

Πρόκειται για την τρίτη γυναί-
κα βουλευτή που αποχωρεί από το 
κόµµα του Γιάνη Βαρουφάκη κα-
θώς είχαν προηγηθεί οι ανεξαρτη-
τοποιήσεις των Κωνσταντίνα Αδά-
µου και Αγγελικής Αδαµοπούλου 
οι οποίες είχαν αποχωρήσει καταγ-
γέλλοντας την ηγεσία του ΜεΡΑ25 
για «αυταρχισµό» και «κλειστή λέ-
σχη εκλετών». Επίσης, είχε αποχω-
ρήσει και η αναπληρώτρια βουλευ-
τής, Μαρία Μποτονάκη.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η 
κυρία Μπακαδήµα, η οποία υπήρ-
ξε στενή συνεργάτης του κ. Βαρου-
φάκη από την περίοδο που ήταν 
υπουργός Οικονοµικών το πρώτο 
εξάµηνο του 2015, στην επιστολή 
της υπογραµµίζει ότι θα συνεχίσει 
να δίνει την µάχη δίπλα στους πολί-
τες του Πειραιά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι ο κ. Βαρουφάκης όταν 
πληροφορήθηκε την πρόθεση της 
κυρίας Μπακαδήµα να αποχωρή-
σει από την κοινοβουλευτική του 
οµάδα έσπευσε να στείλει στον 
Πρόεδρο της Βουλής επιστολή δι-
αγραφής της η οποία ωστόσο έφτα-
σε µετά την ανακοίνωση ανεξαρτη-
τοποίησης της βουλευτού.

Το ΜεΡΑ25 σε ανακοίνωσή του 
για την εξέλιξη γράφει: «∆εν κάνου-
µε πίσω. Την ώρα που το ΜέΡΑ25 

δέχεται την ολοµέτωπη επίθεση των 
ολιγαρχών, τους οποίους καταγγέλ-
λει ονοµαστικά µέσα κι έξω από τη 
Βουλή, η Φωτεινή Μπακαδήµα, 
βουλεύτρια Πειραιά, επέλεξε να 
απέχει από τις µάχες. Όλες και όλοι 
κρίνονται».  Πλέον το κόµµα του κ. 
Βαρουφάκη µένει µε 6 βουλευτές.

Από τις αρχές του 2022 έχει 
υπάρξει ντόµινο αποχωρήσεων. Το 
νεαρό κοινοβουλευτικά κόµµα της 
Αριστεράς, µε επικεφαλής το Γιά-
νη Βαρουφάκη, έχει «κατηγορη-
θεί« από το γυναικείο στελεχιακό 
δυναµικό του για φαινόµενα «νεπο-
τισµού», «φίµωσης», όπως και «κα-
ταπάτησης των δηµοκρατικών δια-
δικασιών».

Η αποχώρηση
Αδαµοπούλου
και Μποτονάκη
Το τελευταίο επεισόδιο πριν την 
Μπακαδήµα σηµειώθηκε πριν λί-
γους µήνες – ανήµερα της Παγκό-
σµιας Ηµέρας της Γυναίκας- όταν η 
ανεξάρτητη πλέον βουλευτής, Αγ-
γελική Αδαµοπούλου, έκανε γνω-
στή την πρόθεσή της να εγκαταλεί-
ψει την Κοινοβουλευτική Οµάδα 
του ΜέΡΑ25, απευθείας στον Πρό-
εδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα.

Η κ. Αδαµοπούλου, νοµικός 
στο επάγγελµα, η οποία είχε εκλε-
γεί για πρώτη φορά βουλευτής το 
2019 στην Α’ Αθηνών µε το κόµµα 
του Γιάνη Βαρουφάκη, είχε στεί-
λει επιστολή ανεξαρτητοποίησης µε 
αποδέκτη τον κ. Τασούλα και χω-
ρίς προηγουµένως να έχει προετοι-
µάσει, κατά πληροφορίες, σχετικά 
τους συναδέλφους της στο κόµµα.

Τότε, δεν έχει µεσολαβήσει ού-
τε µήνας από τις 15 Φεβρουαρίου, 
οπότε αποχώρησε µε αιχµές από το 
κόµµα και η Αναπληρωµατική Βου-
λευτής Ά  Αθηνών, Μαρία Μποτο-
νάκη, η οποία θα έπαιρνε την έδρα 
της κ. Αδαµοπούλου, αν η τελευταία 
παραιτούνταν.

Την πρόλαβε, ωστόσο, η κ. 
Μποτονάκη, επιλέγοντας την ηχη-
ρή έξοδό της από το κόµµα, µε µια 
δήλωση µε τίτλο: «Ο meta-θάνατος 
της αµεσοδηµοκρατίας».

Στη δήλωση αποχώρησής της, 
η πρώην τοµεάρχης ∆ικαιοσύνης 
του κόµµατος χαρακτήρισε το Μέ-
ΡΑ25 «συστηµικό κόµµα που απο-
τελεί σπουδαίο δεκανίκι των πολι-
τικών εξευτελισµού των πολιτών 
αυτής της χώρας», διαπιστώνοντας 
την ίδια ώρα πως «βάλαµε ένα κόµ-
µα στην Βουλή, που διοικείται από 

τον ετσιθελισµό των διορισµένων, 
που έχουν καταντήσει µια τεράστια 
µάστιγα διαλύοντας κάθε τοµέα και 
κάθε δηµοκρατική διαδικασία».

Κατηγορίες για bullying 
από Κωνσταντίνα Αδάµου
Τον Ιούλιο του 2021 είχε έρθει η 
ανεξαρτητοποίηση της Κωνσταντίνα 
Αδάµου από την ΚΟ του ΜέΡΑ 25. 
Σε δήλωσή της τότε, η κ. Αδάµου 
κατήγγειλε ότι «δύο χρόνια τώρα, 
έγινα παρατηρητής αντιδηµοκρα-
τικών, αντισυντροφικών, αντιδεο-
ντολογικών και αυταρχικών συµπε-
ριφορών που λάµβαναν χώρα, τόσο 
προς εµένα, όσο και προς άλλους 
συνοδοιπόρους µου».

Αργότερα, η βουλευτής Β’ Θεσ-
σαλονίκης είχε καταγγείλει πως 
ενώ ήταν έγκυος η ηγεσία και στε-
λέχη του κόµµατος της ασκού-
σαν bullying, τραµπουκισµούς και 
mobbing. Η ίδια είχε ενηµερώσει 
για την κατάσταση αυτή το γραµµα-
τέα του κόµµατος Γιάνη Βαρουφά-
κη, τον οποίο χαρακτήρισε άνθρω-
πο δίχως ενσυναίσθηση, καθώς 
έδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον και 
πολλές φορές «σιγοντάριζε» τους 
νταήδες του κόµµατος και δεν υπε-
ρασπίστηκε µια εγκυµονούσα, αλλά 
την άφησε στο έλεός τους.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η βου-
λευτής της Β’ Θεσσαλονίκης εί-
ναι πλέον εγγεγραµµένη στο ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, αλλά «για αξιακούς 
λόγους» δεν θα ενταχθεί στην κοι-
νοβουλευτική του οµάδα στην τρέ-
χουσα κοινοβουλευτική της θητεία

Φυλλοροεί το κόµµα του Βαρουφάκη, µετά την ανεξαρτητοποίηση και της Φωτεινής Μπακαδήµα 

Tι έχει
το έρμο

Γιάνη;

Είναι η τρίτη γυναίκα βουλευτής που αποχωρεί από το Μέρα 25, καθώς
είχαν προηγηθεί οι ανεξαρτητοποιήσεις των Κωνσταντίνα Αδάµου και

Αγγελικής Αδαµοπούλου οι οποίες είχαν αποχωρήσει καταγγέλλοντας την ηγεσία
του ΜεΡΑ25 για «αυταρχισµό» και «κλειστή λέσχη εκλετών»
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O
Κινέζος πρόεδρος Σι 
Τζινπίνγκ βγήκε ενι-
σχυµένος από το συ-
νέδριο του Κοµµουνι-

στικού Κόµµατος της Κίνας, αφού 
αναδείχθηκε εκ νέου επικεφαλής 
του και κατά συνέπεια της χώρας 
για τρίτη συναπτή 5ετή θητεία.

Ακολουθούν οι βασικές προ-
κλήσεις που πρόκειται να αντιµε-
τωπίσει τα πέντε επόµενα χρόνια:

Οικονοµία
Έπειτα από δεκαετίες γοργής οικο-
νοµικής ανάπτυξης, η Κίνα είναι 
αντιµέτωπη µε την επιβράδυνση 
της οικονοµίας της. Η οικονοµική 
κατάσταση της χώρας επιδεινώθη-
κε από την πολιτική «µηδενικής 
covid» που προωθεί ο Σι, εξαιτί-
ας της οποίας επιβάλλονται συχνά 
lockdown µε αποτέλεσµα να πλήτ-
τεται η οικονοµική δραστηριότητα.

Εξάλλου η κινεζική οικονοµία 
είναι αντιµέτωπη µε υποτονική κα-
τανάλωση, κρίση στον κλάδο των 
ακινήτων και περιορισµό της δρα-
στηριότητας στους κλάδους της τε-
χνολογίας και της ενισχυτικής δι-
δασκαλίας.

«∆εν δηµιούργησε ο Σι Τζιν-
πίνγκ αυτά τα οικονοµικά προ-
βλήµατα», δήλωσε η Μαρί- Φραν-
σουάζ Ρενάρ, καθηγήτρια στο 
πανεπιστήµιο Clermont- Auvergne 
και ειδική σε θέµατα κινεζικής οι-
κονοµίας. «Αντίθετα, ο τρόπος 
δράσης του τα επιδείνωσε διότι 
προκάλεσε αβεβαιότητα», πρόσθε-
σε. Η απόφαση του Σι να διορίσει 
µόνο στενούς του συµµάχους στο 
βασικό όργανο εξουσίας, τη ∆ι-
αρκή Επιτροπή του Κοµµουνιστι-
κού Κόµµατος, εγείρει ανησυχίες 
ότι θα προκρίνει την ιδεολογία εις 
βάρος της ανάπτυξης.

Ταϊβάν
«Η επανένωση της πατρίδας 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί και 
θα πραγµατοποιηθεί», τόνισε ο 
Σι στη διάρκεια του συνεδρίου 
του Κινεζικού Κοµµουνιστικού 
Κόµµατος.

Καθώς ο Σι βγήκε ενισχυµέ-

νος από το σηµαντικότερο πολιτι-
κό γεγονός στην Κίνα, ενδέχεται 
να προσπαθήσει να διευθετήσει 
το ζήτηµα της Ταϊβάν, εκτίµησαν 
αναλυτές. Το Πεκίνο θεωρεί το 
νησί των 23 εκατοµµυρίων κατοί-
κων αναπόσπαστο µέρος του κι-
νεζικού εδάφους, αν και η Ταϊβάν 
έχει εδώ και επτά δεκαετίες δική 
της κυβέρνηση και στρατό.

Οποιαδήποτε κινεζική εισβο-
λή στην Ταϊβάν θα προκαλέσει 
αναταραχή στις αλυσίδες ανεφο-
διασµού σε όλο τον κόσµο, καθώς 
το νησί αποτελεί τον σηµαντικότε-
ρο παραγωγό ηµιαγωγών παγκο-
σµίως.

Μια τέτοια στρατιωτική επέµ-
βαση θα προκαλούσε την αγανά-
κτηση της ∆ύσης, θα αποµόνωνε 
την Κίνα και θα έφερνε Πεκίνο και 
Ουάσινγκτον πιο κοντά από ποτέ 

σε µια άµεση πολεµική σύγκρου-
ση. Η ένταση µεταξύ ΗΠΑ και Κί-
νας οξύνθηκε ακόµη περισσότερο 
µετά τον Αύγουστο, όταν επισκέ-
φθηκε την Ταϊβάν η πρόεδρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων Νάν-
σι Πελόζι.

Μηδενική covid
Η στρατηγική αυτή επέτρεψε στην 
Κίνα να διατηρήσει τον αριθµό 
των νεκρών από την πανδηµία γύ-
ρω στις 5.000, βάσει των επίση-
µων στοιχείων. Ωστόσο οι αντι-
δράσεις είναι πλέον πολλές από 
τους επιχειρηµατικούς κύκλους, 
καθώς η πολιτική αυτή οδηγεί σε 
lockdown που πλήττουν την οικο-
νοµία.

Σχεδόν τρία χρόνια µετά την 
εµφάνιση των πρώτων κρουσµά-
των της covid-19 στην Ουχάν της 

Κίνας, ολοένα και περισσότεροι 
Κινέζοι νιώθουν κουρασµένοι και 
αγανακτισµένοι από τα υγειονοµι-
κά µέτρα που επιβάλλονται µε ζή-
λο. «Θέτουµε τους ανθρώπους και 
τη ζωή τους πάνω απ’ όλα», υπο-
γράµµισε ο Σι στη διάρκεια του 
συνεδρίου, αφήνοντας να εννοη-
θεί ότι η πολιτική αυτή δεν πρό-
κειται να αναθεωρηθεί σύντοµα.

«Καµία χαλάρωση δεν αναµέ-
νεται πριν το 2024», εκτίµησε σή-
µερα ο αναλυτής Τζούλιαν Έβανς- 
Πρίτσαρντ του Capital Economics.

Ανθρώπινα δικαιώµατα
∆έκα χρόνια αφότου αναδείχθη-
κε για πρώτη φορά στην προε-
δρία της Κίνας ο Σι, η κοινωνία 
των πολιτών έχει σχεδόν εξαφα-
νιστεί, η αντιπολίτευση έχει φι-
µωθεί και δεκάδες ακτιβιστές 

έχουν βρεθεί στη φυλακή. Στη 
επαρχία Σιντζιάνγκ το Πεκίνο κα-
τηγορείται ότι έκλεισε σε «στρα-
τόπεδα» τουλάχιστον ένα εκατοµ-
µύριο ανθρώπους, κυρίως µέλη 
της µουσουλµανικής µειονότητας 
των Ουιγούρων. ∆υτικές έρευ-
νες κάνουν λόγο για «αναγκαστι-
κή εργασία» και «γενοκτονία» στη 
Σιντζιάνγκ εξαιτίας των «αναγκα-
στικών» στειρώσεων και αµβλώ-
σεων.

Η Κίνα απορρίπτει τις κατηγο-
ρίες αυτές, παρά την έκθεση του 
ΟΗΕ που τις χαρακτήρισε «αξιό-
πιστες».

Η κατάσταση των ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων δεν είναι πι-
θανό να βελτιωθεί στη διάρκεια 
της τρίτης θητείας του Σι. Αντίθε-
τα, είναι πολύ πιθανό «να εντείνει 
τις επιθέσεις του» στα δικαιώµατα 
αυτά, όχι µόνο στο εσωτερικό της 
Κίνας αλλά και «παγκοσµίως», 
εκτίµησε η Σόφι Ρίτσαρντσον, 
διευθύντρια του Human Rights 
Watch για την Κίνα.  

H ΚΙΝΑ... ΕΙΝΑΙ Ο ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ!

Επιβράδυνση της οικονοµίας, Ταϊβάν και ανθρώπινα
δικαιώµατα τα µεγαλύτερα προβλήµατα  

Οι προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει κατά την τρίτη του θητεία στην προεδρία της χώρας 

∆ΙΕΘΝΗ/
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Ο 
42χρονος Ρίσι Σούνακ, 
µε καταγωγή από την 
Ινδία και πιστός ινδου-
ιστής,  ήρθε για πρώτη 

φορά στο προσκήνιο στη Βρετανία 
όταν, σε ηλικία 39 ετών, έγινε υπουρ-
γός Οικονοµικών υπό τον Μπόρις 
Τζόνσον.  Από τις 4 το απόγευµα ώρα 
Ελλάδας είναι ο νέος πρωθυπουργός 
της Βρετανίας, καθώς η Πένι Μόρ-
ντοντ δεν κατάφερε να συγκεντρώ-
σει 100 βουλευτικές υπογραφές και 
αποσύρθηκε από την κούρσα. 

Ο Σούνακ, που εξελέγη πρώτη 
φορά βουλευτής το 2015 ξεχώρισε 
αµέσως στην πολιτική:  όταν έφτασε 
η πανδηµία στη Βρετανία, δηµιούρ-
γησε ένα πρόγραµµα αναστολής ερ-
γασίας για να υποστηρίξει εκατοµµύ-
ρια Βρετανούς. Παρόλο που  υπήρξε 
φοβορί από την πρώτη στιγµή, για 
τον ρόλο του πρωθυπουργού, χρειά-
στηκε δύο φορές να αναµετρηθεί µε 
τους εσωκοµµατικούς του αντιπάλους 
για να φτάσει στην πηγή. Την πρώτη 
φορά, η Λιζ Τρας του έκοψε τον δρό-
µο  για την εξουσία- και τον καθυστέ-
ρησε  για µόλις 44 ηµέρες. 

Σήµερα, ο νέος πρωθυπουργός 
της Βρετανίας,  είναι ο πρώτος Ινδός 
στην καταγωγή που αναλαµβάνει το 
τιµόνι της χώρας και ένας πολυεκα-
τοµµυριούχος πρώην χρηµατιστής της 
Goldman Sachs που έχει να αντιµε-
τωπίσει µια από τις σοβαρότερες οικο-
νοµικές κρίσεις. Η Βρετανία βυθίζε-
ται στην ύφεση εξαιτίας του συνεχώς 
αυξανόµενου ενεργειακού κόστους, 
των υψηλών στεγαστικών επιτοκίων, 
των αυξήσεων στις τιµές των τροφί-
µων αλλά και των αρνητικών επιπτώ-
σεων του Brexit.

Επίσης, έχει να αντιµετωπίσει 
έναν εσωτερικό εµφύλιο µέσα στο 
κόµµα του, τους Τόρις, αλλά και την 
ταχεία δηµοσκοπική άνοδο των Ερ-
γατικών. Οι 44 ηµέρες της βραχύβι-
ας διακυβέρνησης της Λιζ Τρας έχουν 
στείλει στα «κάγκελα» τους πάντες:  
Ψηφοφόρους, αγορές, αναλυτές  και 
βουλευτές και προσθέτουν νέες δυ-
σκολίες στο έργο του.

Από την Ινδία
στο Σαουθάµπτον
Ο 42χρονος κ. Σούνακ γεννήθηκε 
στο Σαουθάµπτον της νότιας Αγγλί-
ας από γονείς ινδικής καταγωγής, που 
όµως είχαν µεταναστεύσει στη Βρε-
τανία από την ανατολική Αφρική. 
Η οικογένειά του µετανάστευσε στη 
Βρετανία τη δεκαετία του 1960, µια 
περίοδο κατά την οποία πολλοί άν-
θρωποι από τις πρώην αποικίες της 
Βρετανίας έφτασαν στη χώρα, για να 
βοηθήσουν στην ανοικοδόµησή της  
µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλε-
µο.

Πανεπιστήµιο Οξφόρδης 
και Στάνφορντ.
Φοίτησε στο ελίτ οικοτροφείο του 
Winchester College και στη συνέχεια 
µε υποτροφία στην Οξφόρδη, όπου 
σπούδασε  Φιλοσοφία, Πολιτική και 
Οικονοµικά. Αφού αποφοίτησε από 
το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης,  συ-
νέχισε στο Πανεπιστήµιο του Στάν-
φορντ. Εκεί  γνώρισε τη σύζυγό του 
Ακσάτα Μούρτι, πατέρας της οποί-
ας είναι ο Ινδός δισεκατοµµυριούχος 

FACE/
Σύµφωνα µε 
την εφηµερίδα 
«The Scotsman» 
η εκτιµώµενη καθαρή
αξία των περιουσιακών 
στοιχείων της συζύγου του 
Σούνακ, φτάνει
στο ύψος των 500 
εκατοµµυρίων λιρών. 

RISHI SUNAK 
Γιος Ινδών μεταναστών 

και πρωθυπουργός 
της Βρετανίας που 

Θεωρείται η επιτομή
της πολυεθνικής χώρας
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Nαραγιάνα Μούρτι, ιδρυτής του κο-
λοσσού Infosys Ltd.  Πολλοί μάλιστα 
υποστηρίζουν ότι η Ακσάτα διαθέτει 
μεγαλύτερη περιουσία από αυτή της 
Βασίλισσας Ελισάβετ.

Θεωρείται η επιτομή της πολυ-
εθνικής Βρετανίας. Ανήκει στο μο-
ντέρνο κομμάτι του Συντηρητικού 
Κόμματος. Η άνοδός του ήταν εκρη-
κτική από την πρώτη του εκλογή στο 
Κοινοβούλιο το 2015.

Ο Σούνακ, μόλις 42 χρόνων, ήταν  
υπέρμαχος του Brexit, έγινε υπουρ-
γός Οικονομικών, δεύτερος στην κυ-
βερνητική ιεραρχία, αμέσως μετά τον 
πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, που 
είναι 58 ετών σήμερα. Οι δυο τους 
επιχειρούσαν πριν το καλοκαίρι να 
ανακοινώσουν ένα νέο οικονομικό 
πρόγραμμα, αλλά δεν μπορούσαν να 
συμφωνήσουν. Ο Σούνακ θεωρούσε 
εδώ και καιρό ότι η θέση του για την 
οικονομική πολιτική ήταν «θεμελιω-

δώς διαφορετική» από την αντίστοι-
χη του Τζόνσον.

Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι 
πρόδωσε τον Μπόρις Τζόνσον, που 
τον είχε αναδείξει, όταν παραιτήθηκε 
από υπουργός Οικονομικών στις αρ-
χές Ιουλίου.   Ωστόσο, ήταν η κίνη-
σή του που  οδήγησε στη διάλυση του 
υπουργικού συμβουλίου και στη συ-
νέχεια στην πτώση του  Τζόνσον, λί-
γες ημέρες αργότερα. 

Το πάθημα της Τρας
με τη  μείωση των φόρων 
Οι φόροι ήταν η βασική διαχωριστι-
κή γραμμή ανάμεσα σε Σούνακ και 
Τρας στην εκστρατεία για την δια-
δοχή του Τζόνσον - με τον πρώην 
υπουργό Οικονομικών να προειδο-
ποιεί την αντίπαλό του να μην προ-
χωρήσει σε δεσμεύσεις που δεν θα 
μπορούσε να τηρήσει.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει σε όλους τους 
τόνους ότι βασικός του στόχος είναι η 
τιθάσευση του πληθωρισμού και όχι 
η μείωση των φόρων για τους πλού-
σιους - την κατηγορία δηλαδή στην 
οποία ανήκει και ο ίδιος. 

Τα σκάνδαλα Σούνακ
Άλλωστε, η σχέση του με τη φορο-
λογία είναι σκανδαλώδης: Την περα-
σμένη άνοιξη αποκαλύφθηκαν δύο 
υποθέσεις που αμαύρωσαν τη φήμη 
του. Η πολυεκατομμυριούχος σύζυ-
γός του Ακσάτα Μούρτι είχε αποφύ-
γει να πληρώσει φόρους για μέρος 
του εισοδήματός της. Στη συνέχεια, 
αποκαλύφθηκε ότι ο ίδιος ο Σούνακ, 

αν και εν ενεργεία υπουργός Οικονο-
μικών στη Βρετανία, συνέχιζε να έχει 
την «πράσινη κάρτα» που του επέτρε-
πε να ζει και να εργάζεται στις Ηνω-
μένες Πολιτείες για μήνες.

Και σαν να μην έφταναν αυ-
τά, βρέθηκε και στο κέντρο των 
partygate του Μπόρις Τζόνσον. Του 
επιβλήθηκε πρόστιμο για παραβία-
ση των κανονισμών περί lockdown, 
καθώς παρευρέθη και εκείνος στη 
γιορτή γενεθλίων του πρωθυπουρ-
γού στην Downing Street το 2020, 
παρά το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος 
που αντέδρασε υποβάλλοντας παραί-
τηση, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Τζόν-
σον είχε πει ψέματα για τα «κορωνο-
πάρτι» στο γραφείο του.  

«Να με κρίνετε από την θητεία 
μου και όχι από τον τραπεζικό μου 
λογαριασμό»

Ο Σούνακ, ο οποίος υπήρξε δύο 
φορές φαβορί για την πρωθυπουρ-

γία, απέρριψε τους υπαινιγμούς ότι 
είναι υπερβολικά πλούσιος για να 
κυβερνά την χώρα στη διάρκεια μιας 
οικονομικής κάμψης, λέγοντας ότι δι-
αθέτει την εμπειρία για να διαχειρι-
στεί σκληρές προκλήσεις.

Από την προηγούμενη κούρ-
σα για τον πρωθυπουργικό θώκο, η 
οποία είχε αναδείξει νικήτρια την Λιζ 
Τρας, ο Σούνακ, είχε δηλώσει ότι δεν 
κρίνει τους ανθρώπους από τους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς τους, αλλά 
από τον χαρακτήρα τους και ελπίζει 
και οι άλλοι να κάνουν το ίδιο.

Ερωτηθείς τότε, αν αντιλαμβά-
νεται τις οικονομικές πιέσεις στη χώ-
ρα, είχε δηλώσει στο ραδιόφωνο του 
BBC: «Όταν εμφανίστηκε η πανδη-
μία, αντιλήφθηκα απολύτως τον αντί-
κτυπο που θα μπορούσε να έχει σε 
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη 
χώρα».

Όπως είπε ο Σούνακ, «η πρώ-
τη προτεραιότητά του στην οικονο-
μία, αν γίνει πρωθυπουργός, είναι να 
αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και 
όχι οι μειώσεις φόρων» που ως γνω-
στόν ήταν και ο λόγος που η Λιζ Τρας 
οδηγήθηκε σε παραίτηση. «Νομίζω 
ότι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά 
μας είναι η μείωση του πληθωρισμού 
και όχι η επιδείνωση της κατάστασης» 
πρόσθεσε.

Υπέρμαχος του θατσερισμού 
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της 
Βρετανίας Ρίσι Σούνακ είχε δηλώσει, 
πριν το στραπάτσο της Λιζ Τρας με το 
πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων 
για τους πλούσιους ότι «στην περί-
πτωση που γίνει ο επόμενος πρωθυ-
πουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, 
θα διαχειριστεί την οικονομία όπως 
η Μάργκαρετ Θάτσερ, η πρώην συ-
ντηρητική πρωθυπουργός».

«Θα μειώσουμε τους φόρους και 
θα το κάνουμε υπεύθυνα. Αυτή είναι 
η οικονομική προσέγγισή μου. Θα 
την περιγράψω ως μία προσέγγιση 
κοινής λογικής στο θατσερισμό. Πι-
στεύω ότι αυτό θα έπραττε και η ίδια» 
δήλωσε ο Σούνακ στην Telegraph. 
Βέβαια, μετά το φιάσκο της Τρας με 
τις μειώσεις φόρων, ο Σούνακ θα 
πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός 
στις κινήσεις του.

O Ρίσι Σούνακ βγήκε πρώτος 
στις ψηφοφορίες στην κοινοβουλευτι-
κή ομάδα των Συντηρητικών, ενώ εί-
ναι και ο αγαπημένος των γραφείων 
στοιχημάτων. Πονοκέφαλο του έχουν 
δημιουργήσει τα διάφορα σκάνδαλα 
που αφορούν τη δυσθεώρητη περιου-
σία τόσο του ίδιου όσο και της συζύ-
γου του.

Η πάμπλουτη
σύζυγός του
Η πάμπλουτη σύζυγός του, Ακσάτα 
Μούρτι (Akshata Murthy) είναι η κό-
ρη του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή 
της εταιρείας τεχνολογίας «Infosys» 
Ναραγιάνα Μούρτι (Narayana 
Murthy). Ενώ η μητέρα της Σουντά 
Μούρτι (Sudha Murthy), είναι η πρώ-
τη γυναίκα μηχανικός που εργάστη-
κε για την τότε μεγαλύτερη αυτοκινη-
τοβιομηχανία της Ινδίας, σύμφωνα 
με τον Guardian. Είναι περισσότερο 
γνωστή για το κοινωνικό της έργο και 
τη συμβολή της στη λογοτεχνία.
Η Ακσάτα γεννήθηκε τον Απρίλιο 
του 1980 και με τον Ρίσι Σούνακ γνω-
ρίστηκαν όταν σπούδαζαν και οι δύο 
στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. 
Παντρεύτηκαν το 2009 στη Μπαν-
γκαλόρ και έχουν δύο κόρες, την Κρί-
σνα και την Ανούσκα. 
Η Ακσάτα Μούρτι είναι διευθύντρια 
της επενδυτικής εταιρείας Catamaran 
Ventures ενώ το 2010 λάνσαρε τη 
δική της μάρκα μόδας, «Akshata 
Designs». «Με ενδιαφέρει η ιστορία 
πίσω από ένα συγκεκριμένο ρούχο, η 
αυθεντικότητά του, η δεξιοτεχνία και 
η προστασία μιας πλούσιας κληρονο-
μιάς», είχε πει η Ακσάτα στη «Vogue 
India».

Οι επικριτές του 
υποστηρίζουν ότι 

πρόδωσε τον Μπόρις 
Τζόνσον, που τον 

είχε αναδείξει, όταν 
παραιτήθηκε από 

υπουργός Οικονομικών 
στις αρχές Ιουλίου.
Η κίνησή του τον 

οδήγησε στη διάλυση του 
υπουργικού συμβουλίου 
και στη συνέχεια στην 
πτώση του Τζόνσον
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Χ
ωρίς καµία καθυστέρη-
ση και κανέναν δισταγ-
µό ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης έδειξε τον δρόµο 

της εξόδου από την κοινοβουλευ-
τική οµάδα της Ν∆ και το κόµµα 
στον βουλευτή Γρεβενών Ανδρέα 
Πάτση, µόλις έγιναν γνωστές οι 
επαγγελµατικές του δραστηριό-
τητες. 

«Τέτοιες συµπεριφορές δεν εί-
ναι ανεκτές» είναι το µήνυµα που 
έστειλε ο πρωθυπουργός προς κά-
θε κατεύθυνση µε την απόφαση 
για την αποποµπή µε συνοπτικές 
διαδικασίες του βουλευτή του και 
έθεσε µια ξεκάθαρη κόκκινη γραµ-
µή µε πρακτικές άλλων κοµµάτων. 
Την ίδια ώρα, ανοίγει ο ασκός του 
Αιόλου για τον κ. Πάτση µε τον οι-
κονοµικό εισαγγελέα να ξεκινά 
έρευνα για τις δραστηριότητες του, 
ενώ παρότι ο ίδιος δεν παρέδωσε 
την έδρα του στο κόµµα, όπως του 
ζητήθηκε, αλλά παρέµεινε ανεξάρ-
τητος βουλευτής, κινδυνεύει µε έκ-
πτωση από το βουλευτικό αξίωµα.

Οι αποκαλύψεις ότι διατηρού-
σε εισπρακτική εταιρεία που είχε 
αγοράσει «κόκκινα δάνεια», η σύ-
ναψη σύµβασης παροχής υπηρε-
σιών του δικηγορικού του γραφεί-
ου µε τα ΕΛΤΑ και η συµµετοχή 
του σε εξωχώριες εταιρίες, εγεί-
ρουν σηµαντικά ηθικά και νοµικά 
ζητήµατα για τον κ. Πάτση. Πρό-
κειται για ζητήµατα που δεν συνά-
δουν µε «τις αρχές και τις αξίες που 
οφείλει να αντιπροσωπεύει ένας 

εκλεγµένος βουλευτής της παρά-
ταξης», σηµειώνει κυβερνητική 
πηγή. Οι διαδικασίες κινήθηκαν 
άµεσα και ο γραµµατέας της κοι-
νοβουλευτικής οµάδας της Ν∆, µε 
εντολή του κ. Μητσοτάκη, κάλεσε 
τον κ. Πάτση για εξηγήσεις. Στη δι-
άρκειας µόλις 20 λεπτών συνάντη-
ση οι εξηγήσεις που έδωσε ο βου-
λευτής Γρεβενών δεν έπεισαν και 
αµέσως κινήθηκαν οι διαδικασίες 
διαγραφής του.

Το …κενό των εξηγήσεων
Το …κενό των εξηγήσεων ήταν 
φανερό από τα όσα είπε ο κ. Πά-
τσης µετά την διαγραφή του σε ρα-
διοφωνικές και τηλεοπτικές πα-
ρουσίες του προσπαθώντας να 
δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. 
Ο ίδιος ο κ. Πάτσης, αναφορικά 
µε την εταιρεία διαχείρισης ληξι-
πρόθεσµων οφειλών δανειολη-
πτών, είπε στην εκποµπή «Καλη-
µέρα Ελλάδα» πως όλα έγιναν 
νόµιµα, λέγοντας: «Υπήρξα συ-
νεργάτης της Τράπεζας Πειραιώς 
για πολλά χρόνια. Το 2010 η Τρά-
πεζα αποφάσισε ένα κοµµάτι απο-
σβεσθέντων δανείων, διαγραµµέ-
νων δανείων, που δεν µπορούσε 
να εισπράξει η τράπεζα, παρά όλες 
τις προσπάθειες που έκανε, να το 
πουλήσει. Η Τράπεζα µου ζήτησε 
να φτιάξω µια εταιρεία για να αγο-
ράσω δάνεια και χρέη από πιστω-
τικές κάρτες, έναντι 4 εκατοµµυ-
ρίων ευρώ. Τα χρήµατα αυτά µου 
δόθηκαν ως δάνειο από την Τρά-

πεζα Πειραιώς. Αυτή είναι η µία 
και µοναδική συναλλαγή που έκα-
νε αυτή η εταιρεία. Αυτή η εται-
ρεία είχε µια οδηγία, να µπει σε 
διαδικασία τηλεφωνικής όχλησης, 
σε ενηµέρωση των ανθρώπων αυ-
τών, να κάνει µια προσφορά για 
µείωση του ποσού κατά 60% και 
πάνω και αν υπήρχε κάποια εξό-
φληση, µπορούσαν να πάρουν και 
απόδειξη εξόφλησης του δανείου 

οι άνθρωποι». Στην όλη διαδικα-
σία ο κ. Πάτσης δεν είδε πουθε-
νά το ηθικό ζήτηµα που προκύπτει 
για έναν βουλευτή να έχει εµπλο-
κή µε την διαχείριση των κόκκι-
νων δανείων.

Η εξωχώρια εταιρεία 
Συνεχίζοντας απάντησε πως «η 
πρώτη καταγγελία ήταν για µια 
τράπεζα και για συµµετοχή σε 

Πάτσι, μίτσι, 
κότσι... με
την καρέκλα!
Ο Ανδρέας Πάτσης, εκτός των «µη ηθικών» ενεργειών του,
αρνήθηκε να παραδώσει τη βουλευτική έδρα που του ζητήθηκε

«Τέτοιες 
συµπεριφορές δεν 
είναι ανεκτές»,
το µήνυµα που 
έστειλε
ο πρωθυπουργός 
προς κάθε 
κατεύθυνση µε 
την απόφαση για 
την αποποµπή 
µε συνοπτικές 
διαδικασίες του 
βουλευτή Γρεβενων

Υπό διερεύνηση και το εάν υπάρχουν 
ενδείξεις τέλεσης από µέρους του και 
αξιόποινων πράξεων όπως φοροδιαφυγή
και ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος
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µια εξωχώρια εταιρεία. «Ήταν δι-
κή µου η εξωχώρια εταιρεία. Αυτό 
ελέγχθηκε από τη Βουλή. Κανένας 
δεν µου είπε ότι αυτό ήταν παρά-
νοµο. Το πόρισµα της Επιτροπής 
Πόθεν Έσχες της Βουλής έβγαλε 
πόρισµα απαλλακτικό για µένα, 
µετά από την έρευνα από ελεγκτι-
κή εταιρεία» και συµπλήρωσε: «Αν 
το µεµπτό στην πολιτική µου δια-
δροµή είναι πως αυτές οι εταιρεί-
ες είναι δικές µου και θα έπρεπε 
να τις µεταβιβάσω στα παιδιά µου, 
ας είναι…». Και κάπου εδώ, από 
τα ίδια τα λεγόµενα του βουλευτή 
προκύπτουν βαρύτατες νοµικές ευ-
θύνες µε τις οποίες φαίνεται ότι θα 
έρθει αντιµέτωπος, όπως προβλέ-

πει η νοµοθεσία για την συµµετο-
χή πολιτικών προσώπων σε εξω-
χώριες εταιρείες. Σύµφωνα µε τον 
νόµο 3213 του 2003: «Η κατά πα-
ράβαση της παραγράφου 1 άµεση 
ή δια παρένθετου προσώπου συµ-
µετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα 
στην αλλοδαπή τιµωρείται µε φυ-
λάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών 
και µε χρηµατική ποινή από δέκα 
χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντα-
κόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ»

Η σύµβαση µε τα ΕΛΤΑ
«Για τη συνεργασία µου µε τα ΕΛ-
ΤΑ έγινε ερώτηση στην Βουλή 
πριν από 10 µήνες. Τώρα έγινε θέ-
µα για αυτό; Κάκιστα παραιτήθηκε 

ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος των ΕΛ-
ΤΑ. Ο άνθρωπος για λόγους ευ-
θιξίας παραιτήθηκε. Η συνεργα-
σία µου µε τα ΕΛΤΑ ξεκίνησε το 
2020, βγήκε και στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, 
δεν είναι κρυφό. Η συµφωνία των 
ΕΛΤΑ είναι µε µεγάλη δικηγορική 
εταιρεία του εξωτερικού, που εκ-
προσωπεί το γραφείο µου», απά-
ντησε ο Ανδρέας Πάτσης σε σχε-
τική ερώτηση. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, καλυπτόµενος πίσω 
από το νόµιµο, όπως ο ίδιος υπο-
στηρίζει, παραβλέπει το ηθικό σκέ-
λος. Μάλιστα, αυτή η επαγγελµατι-
κή συνεργασία ήταν που εξόργισε 
εξίσου µε τα υπόλοιπα ζητήµατα 
το Μέγαρο Μαξίµου, µε συνεργά-

τες του κ. Μητσοτάκη να τονίζουν 
ότι: «δεν είναι δυνατόν ένας βου-
λευτής να συνάπτει συµβάσεις τό-
σο µεγάλης οικονοµικής αξίας µε 
δηµόσιους φορείς», ενώ υπάρ-
χουν και νοµικά ζητήµατα που πα-
ρότι δικηγόρος κάνει πως δεν γνω-
ρίζει, αφού σύµφωνα µε το άρθρο 
57 του Συντάγµατος τα καθήκοντα 
του βουλευτή είναι «ασυµβίβαστα 
µε τα έργα ή την ιδιότητα του ιδι-
οκτήτη ή εταίρου ή µετόχου ή δι-
οικητή ή διαχειριστή ή µέλους του 

διοικητικού συµβουλίου ή γενικού 
διευθυντή ή των αναπληρωτών 
τους επιχείρησης, η οποία αναλαµ-
βάνει έργα ή µελέτες ή προµήθει-
ες του ∆ηµοσίου ή παροχή υπηρε-
σιών προς το ∆ηµόσιο ή συνάπτει 
µε το ∆ηµόσιο συναφείς συµβά-
σεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού 
χαρακτήρα…» ενώ η παράβαση 
των διατάξεων συνεπάγεται έκ-
πτωση από το βουλευτικό αξίωµα 
και ακυρότητα των σχετικών συµ-
βάσεων ή πράξεων.

Οι αποκαλύψεις 
ότι διατηρούσε 
εισπρακτική εταιρεία 
που είχε αγοράσει 
«κόκκινα δάνεια», η 
σύναψη σύµβασης 
παροχής υπηρεσιών 
του δικηγορικού 
του γραφείου µε 
τα ΕΛΤΑ και η 
συµµετοχή του σε 
εξωχώριες εταιρίες, 
εγείρουν σηµαντικά 
ηθικά και νοµικά 
ζητήµατα

Για την ποινή ισόβιας κάθειρξης και µια σειρά ζητηµάτων 
που εγείρει η τρέχουσα επικαιρότητα µε τις υποθέσεις που 
αφορούν ασέλγειες σε βάρος ανηλίκων, µίλησε ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.
Ειδικότερα, σε σχέση µε την υφ’ όρων απόλυση, σύµφω-
να µε τον κ. Βορίδη, αυτό το οποίο πρέπει να προβληµατί-
σει από εδώ και πέρα το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης είναι ορι-
σµένες π
Μείζον ζήτηµα προκύπτει και για τον τρόπο λειτουργίας 
της αρµόδιας επιτροπής της Βουλής για τον έλεγχο του Πό-
θεν Έσχες. Τα κενά και τα προβλήµατα στην δήλωση του 
κ. Πάτση είχαν εντοπιστεί, ωστόσο µετά από εξηγήσεις η 
επιτροπή αρχειοθέτησε την υπόθεση. Πηγές έλεγαν ότι 
έγιναν συστάσεις προς τον βουλευτή Γρεβενών τις οποίες 
µετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης αγνόησε, ωστόσο ο 
ίδιος υποστηρίζει ότι «επί 8 µήνες ενεργοποιήθηκαν όλοι 
οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, όχι µόνο της Βουλής αλλά και 
τρίτοι ανεξάρτητοι, το πόρισµα ήταν ότι είµαι άµεµπτος σε 
όλες  µου τις συναλλαγές και τις επιχειρηµατικές µου δρα-
στηριότητες».

Επισπεύδεται ο έλεγχος 
Σύµφωνα µε το Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου 
Πόθεν Έσχες ο έλεγχος των σχετικών δηλώσεων είναι δι-
αρκής και µπορεί να παρατείνεται κάθε φορά που προκύ-
πτουν νεότερα στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, ακριβώς κα-
τά τον έλεγχο δηλώσεων του 2019, υπήρξαν  ανακρίβειες 
στην καταγραφή των συµµετοχών του κ. Πάτση και µη δη-
λωθείσα επένδυση, οι οποίες τροποποιήθηκαν και έγι-
ναν αποδεκτές µετά από εισήγησης του ανώτατου δικαστι-
κού λειτουργού που χειρίστηκε την υπόθεση. ∆εδοµένης 
ωστόσο της ύπαρξης παραλείψεων εκ µέρους του και στις 
επόµενες δηλώσεις του που βρίσκονται τώρα υπό έλεγχο 
για τη χρήση 2020 ο έλεγχος µετά από εντολή του προέ-
δρου της επιτροπής επισπεύδεται.
Τα προβλήµατα, όµως, για τον κ. Πάτση δεν τελειώνουν 
εκεί, µε τον επικεφαλής της οικονοµικής Εισαγγελίας, ει-
σαγγελέα εφετών Χρήστο Μπαρδάκη να ζητά σύµφωνα 
µε πληροφορίες, από την αρµόδια επιτροπή της Βουλής 
που ελέγχει το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων τις 
δηλώσεις του βουλευτή Ανδρέα Πάτση, προκειµένου να 
διερευνήσει εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης από µέρους 
του και αξιόποινων πράξεων όπως φοροδιαφυγή και ξέ-
πλυµα βρώµικου χρήµατος.

Η Επιτροπή
των Πόθεν Έσχες
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∆ήμαρχος Αλίμου: 
∆έχομαι απειλές από 
μπράβους της νύχτας

Με τη γαλανόλευκη «ντύθηκε»
το ∆ηµαρχείο Γλυφάδας
Με την ελληνική σηµαία “σκεπάστηκε” το ∆η-
µαρχείο Γλυφάδας ενόψει της Εθνικής Επετείου 
της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ανήµερα της Επετείου 
του «ΟΧΙ» θα γίνουν χαρµόσυνες κωδωνοκρου-
σίες σε όλους τους ναούς της πόλης. Στις 10 π.µ. 
της 28ης Οκτωβρίου θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Τρύφωνα Τερψιθέας επίσηµη δοξολογία χο-
ροστατούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη 
Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγµένης και 
Βάρης κ.κ. Αντωνίου. Τον πανηγυρικό της ηµέρας 
θα εκφωνήσει η ∆ιευθύντρια του 4ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου κ. Καλλιόπη Γκέκα, εντός του Ιερού Να-
ού. Θα ακολουθήσει επιµνηµόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνη-
µείο Ηρώων (πλατεία Αγίου Τρύφωνα). Στις 11.30 π.µ. θα ξεκινήσει η παρέ-
λαση (αφετηρία: Γ. Γεννηµατά και Γορτυνίας).

Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης:
Έκρηξη “λαμπάδιασε” απορριμματοφόρο
Επίθεση στη δηµοτική Αρχή Λυκό-
βρυσης – Πεύκης εξαπέλυσε το Σω-
µατείο Εργαζοµένων του ∆ήµου, µε 
αφορµή την πυρκαγιά που ξέσπασε 
σε απορριµµατοφόρο τα ξηµερώµατα 
της Τετάρτης. 

Αφού τονίζει ότι από τύχη δεν 
υπήρξε κάποιο θύµα υπογραµµίζει 
ότι «αναδεικνύονται για ακόµα µία 

φορά οι πολύ επικίνδυνες συνθήκες 
στις οποίες εργάζονται οι συνάδελ-
φοι στην αποκοµιδή». Την ίδια στιγ-
µή προσθέτει ότι η δηµοτική Αρχή 
έχει αφήσει τα οχήµατα χωρίς συντή-
ρηση και την Υπηρεσία µε τεράστιες 
ελλείψεις στο προσωπικό. Παράλλη-
λα ζητεί να διευκρινιστούν τα αίτια της 
πυρκαγιάς, να συντηρηθούν τα οχή-

µατα και να γίνουν προσλήψεις µόνι-
µου προσωπικού. 

Τόσο οι δύο εργάτες καθαριότη-
τας, που εκείνη την ώρα ανέβαζαν κά-
δο για να τον αδειάσουν, όσο και ο 
οδηγός, είναι καλά στην υγεία τους. 
Καθώς η έκρηξη και η φωτιά ήταν 
µεγάλη και λαµπάδιασε αµέσως το 
απορριµµατοφόρο.

Δήμος Παλλήνης:
Έκτη φάση αιτήσεων
για δωρεάν σύνδεση
με την Αποχέτευση

Ξεκίνησε η έκτη φάση της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για 
τη δωρεάν σύνδεση ακινήτων, µε το 
υπό κατασκευή ∆ίκτυο Αποχέτευσης 
του ∆ήµου Παλλήνης. Η διαδικασία 
υποβολής των αιτήσεων αυτής της 
φάσης, θα ολοκληρωθεί στις 17 
Νοεµβρίου 2022. Οι ιδιοκτήτες 
µπορούν να «κατεβάσουν» την 
αίτηση και τα δικαιολογητικά, 
από την ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Παλλήνης, www.pallini.gr, κι από 
την ιστοσελίδα της ΕΥ∆ΑΠ, www.
eydap.gr.  Υπογραµµίζουµε ότι, η 
∆ηµοτική Αρχή, εξασφάλισε ότι, και 
οι συνδέσεις των ακινήτων να είναι 
δωρεάν για τους ιδιοκτήτες.

Προχωρούν
οι εργασίες στο Ανοιχτό
Κολυμβητήριο του
Δήμου Πετρούπολης

Ξεκίνησαν και εξελίσσονται µε αµείωτο 
ρυθµό οι τεχνικές εργασίες καθολικής 
αναβάθµισης και ριζικής ανανέωσης των 
υποδοµών του Ανοιχτού Κολυµβητηρίου 
του ∆ήµου Πετρούπολης. Με το βλέµµα 
στραµµένο στη νέα γενιά, η ∆ηµοτική 
Αρχή εξασφάλισε τη χρηµατοδότηση 
από το πρόγραµµα «Φιλόδηµος II» του 
Υπουργείου Εσωτερικών και υλοποιεί 
τις εργασίες, που έχουν ως στόχο την 
ενεργειακή αναβάθµιση για τη µείωση 
του ενεργειακού κόστους και κυρίως την 
ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων 
και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς 
τους χρήστες.

Το ΓΕΕΘΑ και το 
ΓΕΣ αποφάσισαν να 
επανιδρύσουν το ιπ-
πικό και διοικητής του 
θα αναλάβει ο πρώην 
δήµαρχος Πεντέλης 
∆ηµήτρης Στεργίου – 
Καψάλης, ο οποίος εί-
ναι ταξίαρχος σε απο-
στρατεία! Μάλιστα ο 
πρώην δήµαρχος επανέρχεται στο στράτευµα έπειτα από 28 χρό-
νια αποστρατείας προκειµένου να διοριστεί διοικητής της ίλης ιππι-
κού. Ο Ταξίαρχος ∆ηµήτρης Στεργίου-Καψάλης αποστρατεύθηκε το 
1994 και αργότερα ασχολήθηκε µε την πολιτική και ειδικά την τοπι-
κή αυτοδιοίκηση όπου και διετέλεσε δήµαρχος Πεντέλης.

Από δήμαρχος Πεντέλης,
διοικητής του ιππικού 

Σ
ε µία σοβαρότατη καταγγελία προέ-
βη στο δηµοτικό συµβούλιο Αλίµου, 
ο δήµαρχος της πόλης, κ. Ανδρέας 
Κονδύλης, καθώς όπως αποκάλυ-

ψε µπράβοι της νύχτας, ανάµεσά τους και εν 
ενεργεία αστυνοµικός εκτοξεύουν απειλές σε 
βάρος του. Ο Ανδρέας Κονδύλης έχει προ-
σφύγει στη δικαιοσύνη όπου έχει καταθέσει 
στοιχεία. Οι απειλές ξεκίνησαν τον περασµέ-
νο Ιούνιο όταν προέκυψε το πρόβληµα µε την 
ηχορύπανση που προκαλούν τα νυχτερινά κέ-
ντρα της παραλίας.

Χαρακτηριστικά, ο δήµαρχος είπε: “Θέλω 
λοιπόν και δηµόσια από εδώ να στείλω ένα µή-

νυµα σε αυτούς τους κυρίους και στα αφεντικά 
τους. ∆εν τους φοβάµαι, είµαι εδώ και ας κο-
πιάσουν, αν νοµίζουν, τους περιµένω. Μάλιστα 
ένας από τους µπράβους φέρεται να είναι εν 
ενεργεία αστυνοµικός που εργάζεται ταυτόχρο-
να και στο συγκεκριµένο νυχτερινό κατάστηµα. 
Επίσης άνθρωπος από την ιδιοκτησία του κα-
ταστήµατος, φέρεται να σχετίζεται µε πρόσω-
πο που πρόσφατα συνελήφθη σε διαµέρισµα 
στον Άλιµο για εµπόριο ναρκωτικών.”

Στήριξη από την ΚΕ∆Ε
Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος, ο  Πρόε-

δρος, κ. ∆ηµήτρης Παπαστεργίου είπε “θέλω 
να εκφράσω την αµέριστη στήριξη και αλλη-
λεγγύη τόσο τη δική µου, όσο και των ∆ηµάρ-
χων της χώρας, στο πρόσωπο του ∆ηµάρχου 
Αλίµου Ανδρέα Κονδύλη, ο οποίος κατήγγειλε 
δηµόσια στην τελευταία συνεδρίαση του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου του ∆ήµου του, πως δέχεται 
απειλές από συγκεκριµένα πρόσωπα, τα συµ-
φέροντα των οποίων θίγονται από την προσπά-
θεια του συναδέλφου µας να θέσει κανόνες στη 
λειτουργία των νυχτερινών κέντρων στα όρια 
της παραλιακής ζώνης της πόλης του, µε στό-
χο να προστατεύσει την ποιότητα ζωής των συ-
µπολιτών του.” 
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Ως επική χαρακτηρίστηκε η γκάφα του 
∆ηµάρχου Αγίας Βαρβάρας, Λάµπρου 
Μίχου, στο Facebook. O ∆ήµαρχος σχο-
λιάζοντας ανάρτηση ανέφερε «Ξεσκίστε 
τους!». Προκαλώντας την αλγεινή εντύ-

πωση των πολιτών. Προσπαθώντας να 
“µεταφράσουν” τον δήµαρχο φαίνεται ότι 
αναφερόταν για την «Ένωση Συλλόγων 
και Γονέων» και για το θέµα που έχει δη-
µιουργηθεί µε τον ανελκυστήρα του 2ου 

∆ηµοτικού Σχολείου. Φυσικά µόλις κατά-
λαβε ο δήµαρχος την γκάφα που έκανε, η 
ανάρτηση κατέβηκε αµέσως αλλά όπως 
συµβαίνει πάντα, κάποιοι πρόλαβαν και 
την έσωσαν. 

Στεγάζεται ο “Τυφώνας” στο Ηράκλειο
Την σύµβαση για να ξεκινήσει η εκπόνηση της µελέτης 
ανακατασκευής του ιστορικού γηπέδου µπάσκετ και βόλεϊ στη 
διασταύρωση των οδών Πολυτεχνείου και Κουντουριώτου, 
γνωστού και ως Τυφώνα, υπέγραψε ο δήµαρχος Ηρακλείου, 
Νίκος Μπάµπαλος. Σύµφωνα µε το πλάνο της δηµοτικής αρχής, 
το οποίο µετέφερε και ως οδηγία στο µελετητή για να αποτυπωθεί 
στα σχέδιά του, είναι το γήπεδο να µετατραπεί σε ένα καινούργιο 
κλειστό (από ανοικτό που είναι τώρα), µε όλες τις απαιτούµενες 
υποδοµές (αποδυτήρια, κερκίδες, χώρο στάθµευσης κτλ), µε 
σύγχρονο αθλητικό εξοπλισµό, υλικά φιλικά προς το περιβάλλον 
και ενεργειακά οικονοµικό. Στόχος είναι ο ∆ήµος να αποκτήσει 
ακόµα ένα κλειστό γήπεδο, το οποίο θα φιλοξενεί προπονήσεις 
αλλά και αγώνες των αθλητικών σωµατείων της πόλης, ενώ 
παράλληλα θα έχει ανοικτές τις πόρτες του και στους πολίτες 
που θέλουν να αθληθούν. Μάλιστα, η εκπόνηση της µελέτης 
ανακατασκευής του γηπέδου Τυφώνα δεν θα βαρύνει το δηµοτικό 
ταµείο, αφού, θυµίζουµε, η δηµοτική αρχή διεκδίκησε και 
κατάφερε να πετύχει τη χρηµατοδότησή της από το πρόγραµµα του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης».

Την “πάτησε” με το Facebook
ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας

Έργα σε όλες τις γειτονιές του ∆ήμου 
Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας 
M

ικρές και µεγαλύ-
τερες παρεµβάσεις 
βρίσκονται σε εξέ-
λιξη το τελευταίο 

διάστηµα στον ∆ήµο Νέας Φιλα-
δέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Ο δήµαρχος Γιάννης Βούρος, 
πραγµατοποίησε αυτοψία στις ερ-
γασίες αποκατάστασης πεζοδρο-
µίων, που εκτελούνται από το συ-
νεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
επί των οδών Κυπρίων Αγωνι-
στών και Παπαδιαµάντη.

Επίσης συνεχίζονται, οι ευ-
ρείας κλίµακας εργασίες στον 
προαύλιο χώρο του 4ου ∆ηµοτι-
κού σχολείου Ν.Φ. Έργο που ανέ-
µενε η σχολική κοινότητα για πε-
ρισσότερα από 10 χρόνια, όπως 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο δή-
µαρχος.

Σε εξέλιξη είναι ακόµα:
-Οι εργασίες αποκατάστασης των 
φθορών και του καλλωπισµού 
του περιβάλλοντος χώρου, στους 

αθλητικούς χώρους επί των οδών 
Κηφισού και Παπαναστασίου.
-Οι εργασίες ανακατασκευής και 
αναβάθµισης των γηπέδων αντι-
σφαίρισης  επί της οδού Στρ. Νικ. 
Πλαστήρα.
-Συνεχίζεται τέλος µε γοργούς 
ρυθµούς η κατασκευή του νέου 
παιδικού/βρεφικού σταθµού, έρ-
γο που υλοποιείται σε συνεργα-
σία µε την Ι.Μ. Νέας Ιωνίας & Φι-
λαδελφείας και αναµένεται να 
παραδοθεί την άνοιξη του 2023.

Ως απόλυτα φυσιολογική εξέ-
λιξη θεωρείται η απόφαση που 
έλαβαν ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς και ο πρώην Αντι-
δήµαρχος Οικονοµικών ∆ηµή-
τρης Καµπόλης να απαντήσουν 
µε µηνύσεις και αγωγές, µε-
τά την δικαστική δικαίωσή τους 
από το Εφετείο, στην κατηγορία 
πλαστογραφίας. Αξιοσηµείωτο 
είναι, ότι µέχρι και την τελευταία στιγµή, παραµονές 
της ακροαµατικής διαδικασίας στο Εφετείο, διέσυραν 

τον ∆ήµαρχο Φυλής µέσω εντύ-
που, ώστε να καλλιεργήσουν 
εντυπώσεις και να προκαταβά-
λουν την ∆ικαιοσύνη. Από ότι 
ακούγεται στην περιοχή, το όλο 
σκηνικό στήθηκε από τους πλα-
στογράφους του 2010, οι οποίοι 
δηµιούργησαν πλασµατικό ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο για να έχουν 
τον πλήρη έλεγχο Ανώνυµης 

Εταιρείας, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα τα υποτιθέµενα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Μετά από αλλεπάλληλα αιτήµα-
τα του ∆ήµου Περάµατος πραγµατο-
ποιήθηκε στο ∆ηµαρχείο της πόλης 
η συνάντηση του ∆ηµάρχου Γιάννη 
Λαγουδάκη µε κλιµάκιο της Εκκλη-
σιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικο-
νοµικών της Εκκλησίας της Ελλάδος 
(ΕΚΥΟ) µε επικεφαλής τον Αντιπρό-
εδρο της εταιρείας ΣΧΙΣΤΟΣ ΑΕ Αρ-

χιµ. ∆ρ Νικόδηµο Φαρµάκη. Ο ∆ή-
µαρχος Περάµατος και οι συνεργάτες 
του ενηµερώθηκαν για το «project» της 
Εκκλησίας της Ελλάδος που αφορά την 
εκµετάλλευση έκτασης 3.000 στρεµµά-
των στην περιοχή του Σχιστού, το µε-
γαλύτερο µέρος της οποίας βρίσκεται 
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ή-
µου Περάµατος. Η ∆ηµοτική Αρχή του 

∆ήµου Περάµατος µετά την ενηµέρω-
ση δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση να 
διεξαχθεί γόνιµος και παραγωγικός δι-
άλογος µεταξύ ∆ήµων Εκκλησίας και 
λοιπών εµπλεκόµενων φορέων για 
την ανάπτυξη της περιοχής του Σχιστού 
που θα έχει ως γνώµονα τη µεγιστοποί-
ηση του οφέλους για τους πολίτες και το 
περιβάλλον.

Βρίσκεται κοινός τόπος ανάμεσα
σε Εκκλησία και Δήμο περάματος 

∆ήµος Φυλής: ∆ικαιώθηκαν και απαντούν
µε µηνύσεις και αγωγές Παππούς και Καµπόλης
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M 
ε επτά ερωτήσεις 
και απαντήσεις 
λύνει τις απορί-
ες των συνταξιού-

χων το υπουργείο Εργασίας για 
όσα αφορούν τις επικείµενες 
αυξήσεις στις συντάξεις τους και 
παράλληλα, διευκρινίζει τι ισχύ-
ει για όσους καταστούν συνταξι-
ούχοι από 1/1/2023. 

∆ιαβάστε αναλυτικά:
1) Πόσοι συνταξιούχοι θα 
δουν αυξήσεις της τάξεως του 
7% από 1/1/2023;
Αύξηση της τάξεως του 7% θα 
δουν 1.682.116 συνταξιούχοι 
όλων των τ. Ταµείων και ανεξαρ-
τήτως του είδους της σύνταξης 
που λαµβάνουν (γήρατος, χηρεί-
ας, αναπηρίας). Από αυτούς, το 
80%-85% θα δουν ακέραια την 
αύξηση της τάξεως του 7%, ενώ 
η συντριπτική πλειονότητα των 
υπολοίπων θα δει αυξήσεις που 
θα ξεπερνούν το 6,5%, αναλό-
γως του ύψους της προσωπικής 
διαφοράς που διαθέτουν.

Για ένα επιπλέον πλήθος 
931.631 συνταξιούχων που 
έχουν µεγάλη προσωπική δια-
φορά προκύπτει πως σε ποσο-
στό 88% θα δουν και αυτοί αυ-
ξήσεις στις αποδοχές τους, µέσω 
της κατάργησης της ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης (525.456 
ωφελούµενοι µε µεγάλη προ-

σωπική διαφορά) και µέσω της 
καταβολής της έκτακτης ενίσχυ-
σης των 250 ευρώ (265.367 
ωφελούµενοι). Παράλληλα, θα 
δουν σηµαντική αποµείωση της 
προσωπικής τους διαφοράς.

Υπενθυµίζεται πως η συντρι-
πτική πλειονότητα των συντα-
ξιούχων και συγκεκριµένα οι 
2.472.939 σε σύνολο 2.613.747 
(94,6%) θα δουν µια, δυο ή και 
τρεις αυξήσεις στο εισόδηµα 
τους. Μάλιστα οι αυξήσεις είναι 
τέτοιες ώστε 1 στους 2 συνταξι-
ούχους θα λάβει τουλάχιστον 
µία επιπλέον σύνταξη (αρκετοί 
και ποσά µεγαλύτερα από µια 
επιπλέον σύνταξη).

Από την ανάλυση των στοι-
χείων προκύπτει πως: 
l µία τουλάχιστον αύξηση θα 

δουν 2.472.939 συνταξιούχοι 
(λόγω της αύξησης της τάξε-
ως του 7% ή της κατάργησης 
της εισφοράς αλληλεγγύης ή 
της καταβολής του επιδόµατος 
των 250 ευρώ).

l διπλή αύξηση θα δουν 
1.273.440 συνταξιούχοι (λό-
γω του συνδυασµού των αυξή-
σεων της τάξεως του 7%, της 
κατάργησης της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης ή της πληρωµής 
της έκτακτης οικονοµικής ενί-
σχυσης των 250 ευρώ).

l τριπλή αύξηση θα δουν 

97.415 συνταξιούχοι (λόγω 
του συνδυασµού της αύξη-
σης της τάξεως του 7%, της κα-
τάργησης της εισφοράς αλλη-
λεγγύης ή της πληρωµής της 
έκτακτης οικονοµικής ενίσχυ-
σης των 250 ευρώ, καθώς και 
της εφαρµογής της 4ης ετήσιας 
αύξησης του ν. Βρούτση). 

2) Πότε θα εφαρµοστούν οι 
αυξήσεις στους δικαιούχους; 

Για τον ακριβή χρόνο καταβο-
λής των αυξήσεων της τάξε-
ως του 7% θα υπάρξει επίση-
µη κυβερνητική ανακοίνωση 
αµέσως µόλις διευκρινιστούν 
οι τεχνικές λεπτοµέρειες. Σε 

κάθε περίπτωση οι αυξήσεις 
θα έχουν αναδροµική ισχύ 
ξεκινώντας από την 1/1/2023. 

3) Οι αυξήσεις θα εφαρµο-
στούν τόσο στο εθνικό όσο 
και στο ανταποδοτικό κοµ-
µάτι της σύνταξης; 
Ναι. Και η εθνική και η αντα-
ποδοτική σύνταξη αυξάνονται. 
∆ηλαδή, έστω ότι ο συντελε-
στής αύξησης για το 2023 είναι 

20

7 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Τι ισχύει για όσους βγουν σε σύνταξη μετά την Πρωτοχρονιά 

Για τον ακριβή χρόνο καταβολής των αυξήσεων 
της τάξεως του 7% θα υπάρξει επίσηµη

κυβερνητική ανακοίνωση αµέσως µόλις
διευκρινιστούν οι τεχνικές λεπτοµέρειες.
Σε κάθε περίπτωση οι αυξήσεις θα έχουν

αναδροµική ισχύ ξεκινώντας από την 1/1/2023.
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7%, τότε η εθνική σύνταξη θα 
διαµορφωθεί στα 411€ το 2023 
από 384€ που είναι σήµερα. Αυ-
τό θα είναι το ποσό που θα λαµ-
βάνει ο ήδη συνταξιούχος. Αλλά 
και κάθε νέα σύνταξη θα εκδί-

δεται µε αυτό το ποσό. Η διαδι-
κασία αυτή είναι διαρκής: Εάν 
υποθέσουµε ότι το 2023, ο µέσος 
όρος ΑΕΠ και πληθωρισµού θα 
είναι 5%, τότε από το 2024 και 
εφεξής η εθνική σύνταξη θα δι-
αµορφωθεί στα 432€ και ούτω 
καθεξής. Αντιστοίχως µε τον ίδιο 
τρόπο αυξάνεται και το ανταπο-
δοτικό κοµµάτι της σύνταξης.

4) Η αύξηση της εθνικής σύ-

νταξης θα επηρεάσει και µια 
σειρά άλλων συνταξιοδοτι-
κών παροχών;
Η αύξηση της εθνικής σύνταξης 
θα «συµπαρασύρει» µια σειρά 
από µεγέθη τα οποία είναι «δε-

µένα» µε την Εθνική Σύνταξη: το 
πλαφόν των κύριων συντάξεων, 
τα κατώτατα όρια των συντάξε-
ων λόγω θανάτου, αλλά και το 
επίδοµα ανασφάλιστων υπερη-
λίκων, όλα αναπροσαρµόζονται 
προς τα πάνω.

5) Αντίστοιχες αυξήσεις θα 
δουν και όσοι ασφαλισµέ-
νοι καταστούν συνταξιούχοι 
εντός του 2023;
Και οι ασφαλισµένοι που θα κα-
ταστούν συνταξιούχοι το 2023 
θα δουν αυξηµένες αποδοχές 
αντίστοιχες µε την αύξηση της 
τάξεως του 7%, που θα λάβουν 
οι εν ενεργεία συνταξιούχοι από 
1/1/2023. 

Η διαφορά µεταξύ των αυ-
ξήσεων στους εν ενεργεία συ-
νταξιούχους και εκείνων που 
θα καταστούν συνταξιούχοι από 
1/1/2023 είναι πως ο υπολογι-
σµός τους γίνεται µε διαφορετι-
κό µηχανισµό. 

Προβλέπονται εκ του νόµου 
δύο διακριτοί µηχανισµοί ανα-
προσαρµογής στις πιέσεις του 
πληθωρισµού: 

Ο πρώτος αφορά στις ήδη 
εκδοθείσες συντάξεις: Κάθε έτος 
από 1/1/2023 το συνολικό ποσό 
των συντάξεων προσαυξάνεται 
µε βάση συντελεστή που προ-
κύπτει από το άθροισµα του ετή-
σιου ποσοστού µεταβολής του 
ΑΕΠ συν το ποσοστό µεταβο-
λής του µέσου ετήσιου γενικού 
δείκτη τιµών καταναλωτή του 
περασµένου έτους, διαιρουµέ-
νου διά το 2.

Ο δεύτερος αφορά τις συντά-
ξεις που εκδίδονται ανά πάσα 
στιγµή στο µέλλον: Το ανταπο-
δοτικό µέρος της σύνταξης προ-
κύπτει βάσει των συντάξιµων 
αποδοχών. Οι συντάξιµες απο-

δοχές αναπροσαρµόζονται µε 
βάση τη µεταβολή του µέσου γε-
νικού δείκτη τιµών καταναλωτή. 
Σε κάθε περίπτωση οι συντάξι-
µες αποδοχές αναπροσαρµόζο-
νται έως και το προηγούµενο της 
αποχώρησης έτος.

Άρα οι συντάξεις οι οποίες 
θα εκδοθούν το 2023 θα είναι 
αυξηµένες γιατί οι συντάξιµες 
αποδοχές θα έχουν πολλαπλα-
σιαστεί και αυξηθεί κατά τον 
πληθωρισµό του 2022. 

Συµπέρασµα: ∆εν υπάρ-
χει λόγος ανησυχίας για όσους 
ασφαλισµένους αναµένεται να 
καταστούν συνταξιούχοι το 2023 
ή αργότερα, καθώς θα δουν και 
αυτοί αυξηµένες συντάξιµες 
αποδοχές αντίστοιχες µε τις αυ-
ξήσεις που θα δουν οι ενεργεία 
συνταξιούχοι από 1/1/2023. 

6) Θα εφαρµοστούν οι αυξή-
σεις της τάξεως του 7% και 
σε όσους συνταξιούχους δεν 
έχει ολοκληρωθεί ο επανυ-
πολογισµός των συντάξεων 
τους;
Καταρχάς, ο αριθµός αυτός δεν 
υπερβαίνει τις 100.000 περιπτώ-
σεις, δηλαδή το 4% του συνόλου 
των συνταξιούχων. Ωστόσο και 
σε αυτούς θα δοθεί η αύξηση 
που θα προκύψει, ακόµα και αν 
δεν έχει ολοκληρωθεί ο επανυ-
πολογισµός τους. 

7) Τι ισχύει µε τους συνταξι-
ούχους που λαµβάνουν υψη-
λές συντάξεις στο ύψος του 
πλαφόν (4.608 ευρώ) και λό-
γω των αυξήσεων θα υπερ-
βούν το πλαφόν; 
Το πλαφόν των συντάξεων εί-
ναι πολλαπλάσιο (12πλάσιο) 
της Εθνικής Σύνταξης. Άρα κα-
θώς αυξάνεται η Εθνική Σύντα-
ξη, αντίστοιχα αυξάνεται και το 
πλαφόν και όσοι λαµβάνουν 
υψηλές συντάξεις δεν επηρεά-
ζονται. Εποµένως, από 1/1/2023 
και µε αύξηση 7%, το πλαφόν θα 
διαµορφωθεί στα 4.932€.

7 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Τι ισχύει για όσους βγουν σε σύνταξη μετά την Πρωτοχρονιά 
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Όλα τα προϊόντα που περιέχει – Μέχρι Μάρτιο η ισχύς του 
—

Στη λίστα θα περιλαμβάνονται καταναλωτικά προϊόντα 
«που είναι απαραίτητα για αξιοπρεπή διαβίωση»

«ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ
«ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ»
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ»

Η 
τροπολογία για το καλάθι του νοι-
κοκυριού, με περίοδο ισχύος έως 
τις 31 Μαρτίου 2023, κατατέθη-
κε από το υπουργείο Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, με στόχο τη συγκράτηση των 
τιμών στη λιανική σε συγκεκριμένα προϊόντα 
πρώτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την τροπολογία υπόχρεες 
συμμετοχής στο καλάθι του νοικοκυριού εί-
ναι «οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων 
και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηρι-
ότητες λιανικής πώλησης (super market) των 
οποίων συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
υπερβαίνει τα 90.000.000 ευρώ ετησίως, βά-
σει των οικονομικών καταστάσεων αμέσως 
προηγούμενης, από έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, διαχειριστικής περιόδου.

Στη λίστα θα περιλαμβάνονται καταναλω-
τικά προϊόντα «που είναι απαραίτητα για αξιο-
πρεπή διαβίωση»

«Ειδικότερα, οι υπόχρεοι παρ. 1 εντάσ-
σουν ένα (1) τουλάχιστον προϊόν από κάθε κα-
τηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται καλά-
θι του νοικοκυριού και διαθέτουν σε προσιτή 
τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊό-
ντα ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους κα-
ταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά ή 
ψηφιακά καταστήματά τους, ως προς τη σύνθε-
ση του «καλαθιού του νοικοκυριού» που προ-
τείνουν. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με κάθε 
πρόσφορό μέσο, ιδίως λίστες, φυλλάδια και 
ειδική σήμανση επί των προϊόντων ή του χώ-
ρου πώλησής τους» διευκρινίζεται στην τρο-
πολογία.

Στην τροπολογία τονίζεται ακόμα ότι ο 
κατάλογος των προϊόντων που συμμετέχουν 
«καλάθι του νοικοκυριού» και οι τιμές τους δι-
αμορφώνονται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις, 
τηρουμένου του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 
(Α’ 124), περί αθέμιτης κερδοφορίας.

Τα προϊόντα που εντάσσονται στο «καλά-

θι του νοικοκυριού» ελέγχονται, κατά προτε-
ραιότητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές 
και μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά 
που αποστέλλεται από τους υπόχρεους κατά-
λογος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.

Το υπουργείο Ανάπτυξης δίνει επίσης 
τη δυνατότητα με την τροπολογία στο «καλά-
θι του νοικοκυριού» να ενταχθούν και επιχει-
ρήσεις που δεν εντάσσονται στους βασικούς 
υπόχρεους. «Οι ως άνω επιχειρήσεις, εφό-
σον αποστείλουν κατάλογο προϊόντων, καθί-
στανται υπόχρεοι τήρησης του παρόντος μέχρι 
λήξη ισχύος του, και ελέγχονται, κατά προτε-
ραιότητα».

Στην τροπολογία προβλέπεται ακόμα ότι η 
μη αποστολή καταλόγου προϊόντων ή η ελλι-
πής αποστολή καταλόγου προϊόντων από τους 
υπόχρεους τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 
ύψους 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρη-
σης αποστολής του πλήρους καταλόγου.

 «Θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, είμαι 
εξαιρετικά αισιόδοξος», δήλωσε τη Δευτέρα ο 
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης μι-
λώντας για το «καλάθι του νοικοκυριού» σήμε-
ρα, στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Η επιτυχία του ή η αποτυχία του δεν μπο-
ρεί να κρυφτεί, θα κριθεί στο ράφι» συμπλή-
ρωσε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι η τροπολογία 
αναμένεται να ψηφιστεί την τρέχουσα εβδο-
μάδα και εφόσον εγκριθεί από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού θα ξεκινήσει η διαδικασία την 
επόμενη εβδομάδα, στα σουπερμάρκετ.

Σε σχέση με το αν θα ενταχθούν και άλλοι 
κλάδοι στην ίδια πρωτοβουλία, ο κ. Γεωργιά-
δης τόνισε πως το υπουργείο καλεί κάθε κλάδο 
να συμμετάσχει. «Ότι το κάνουμε υποχρεωτικό 
για τις αλυσίδες άνω των 95 εκατ. δεν σημαίνει 
ότι απαγορεύεται σε κάποιον άλλον που είναι 
κάτω από τα 95 εκατ. Εμείς ενθαρρύνουμε τον 
καθένα να κάνει καλάθι» είπε χαρακτηριστικά.

1) PYZI • Ρύζι τύπου «Καρολίνα» μακρύ-
κοκκο

2) ΨΩΜΙ
 – Ψωμί για τοστ
 – Ψωμί φραντζόλα
 – Φρυγανιές
3) ΖΥΜΑΡΙΚΑ
 – Μακαρόνια Νο 6
4) XOIPINO
 – Συσκευασμένα
5) ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
 – Συσκευασμένα
6) ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
 – Γαλοπούλα ή/και πάριζα
7) ΨAPIA KATEΨΥΓΜΕΝΑ
 – Ένα τουλάχιστον προϊόν
8) ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ
 – Γάλα φρέσκο πλήρες
9) ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ
 ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ
 – Γάλα φρέσκο χαμηλά λιπαρά <2%
10) ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ
 – Γάλα εβαπορέ
11) ΓIAOYPTI
 – Γιαούρτι από γάλα
 αγελάδος χωρίς γεύσεις
 – Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς 

γεύσεις (Χαμηλά λιπαρά <2%)
12) TYPIA
 – Φέτα
 – Γκούντα
 – Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά
13) ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 – Χυμός τομάτας διατηρημένος
14) AYΓA
 – Κλωβοστοιχίας και Αχυρώνα
15) ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ
 ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ
 – Μαργαρίνες
16) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
 – Παρθένο ελαιόλαδο
17) ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ
 – Ηλιέλαιο
18) ΛAXANIKA KATEΨΥΓΜΕΝΑ
 – Τουλάχιστον ένα από αρακάς,
 μπάμιες, φασολάκια κατεψυγμένα
19) ZAXAPH
 – Λευκή ζάχαρη

20) ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
 – Παιδικές τροφές (φόρμουλα μωρών)
 – Παιδικές τροφές
 (γάλα βρεφικής ηλικίας)
21) ΚΑΦΕΣ
 – Ελληνικός καφές
 – Στιγμιαίος καφές
 – Γαλλικός καφές
23) ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ
 – Τσάι ή Χαμομήλι
24) KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
 ΣΕ ΣΚΟΝΗ
 – Κακάο σε σκόνη
25) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΕΡΟ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ)
 – Εμφιαλωμένο μεταλλικό
 νερό (500 ml ή 1lt)
26) ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
 –Χυμός πορτοκάλι
27) ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 – Απολυμαντικά χεριών
 και αντισηπτικά
 – Απορρυπαντικά πλυντηρίου
 (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)
 – Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα
 και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες
 – Απορρυπαντικά πιάτων
 για πλύσιμο στο χέρι
 – Χαρτί κουζίνας
28) ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 – Οδοντόκρεμες
 – Χαρτί υγείας
 – Σερβιέτες
 – Ταμπόν
 – Σαμπουάν
 – Σαπούνια σε στερεή κατάσταση
 – Πάνες ακράτειας
29) ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ
 – Πάνες για μωρά
 – Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά (μω-

ρομάντηλα)
– Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά (σα-

μπουάν)
30) ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
 – Τροφή για σκύλους
 – Τροφή για γάτες
31) ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
 – Ένα τουλάχιστον είδος αναψυκτικού

Η αρχική λίστα των προϊόντων για το
καλάθι του νοικοκυριού έχει ως εξής:
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Τ
ο πρώτο πράγµα που αλλά-
ζει µια γυναικά στην εµφάνι-
ση της είναι είτε το χτένισµα 
της είτε το χρώµα των µαλ-

λιών της, αφού τα µαλλιά είναι το πιο 
αξιοσηµείωτο κοµµάτι της εµφάνισης. 
Οι γυναίκες βάφουν τα µαλλιά τους σε 
πολλά χρώµατα από ένα απλό ξανθό µέ-
χρι όλη την παλέτα του ουράνιου τόξου! 
Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πως ένα χρώµα 
επηρεάζει την προσωπικότητα κάποιου?

Η προσωπικότητα εξαρτάται κυ-
ρίως από το πως ενεργείτε σε ορι-
σµένες καταστάσεις. Αν και η εµφά-
νιση παίζει πολύ  σηµαντικό ρολό 
στον καθορισµό της προσωπικότη-
τας, το χρώµα δεν έχει και τον πρω-
ταρχικό ρολό! Βέβαια το να βάφεις 
τα µαλλιά σου µε ένα διαφορετικό 
χρώµα από το φυσικό σου λέει πολ-
λά για τον χαρακτήρα σου!

Το χρώµα των µαλλιών σας δεν 
συσχετίζεται άµεσα µε την προσω-
πικότητα σας αλλά βασίζεται κυρί-
ως στα στερεότυπα της κοινωνίας. 
Τα στερεότυπα αυτά προέρχονται 
από τις ταινίες και τα social media. 

Για παράδειγµα ένα στερεότυπο 
που αφορά τα ξανθά κορίτσια είναι 
πως είναι εντυπωσιακά αλλά όχι 
τόσο ‘’έξυπνα’’ , φυσικά αυτό δεν 
ισχύει!

Όταν βλέπεις άτοµα µε ζωη-
ρά χρώµατα στα µαλλιά όπως το 
µωβ το ροζ και το πορτοκάλι πιθα-
νότατα να θέλουν να φαίνονται δη-
µιουργικοί και ξεχωριστοί. Σιγου-
ρά θα έχετε παρατηρήσει ότι έχουν 
µια προσωπικότητα επαναστατική. 
Επίσης είναι πολύ συµπονετικοί 
και λογικοί!

Ξανθό
Ένα συνηθισµένο στερεότυπο για 
τις γυναίκες µε ξανθά µαλλιά είναι 
έχουν εκρηκτικό χαρακτήρα. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι µόλις το 5% -10% 
των ανθρώπων έχουν φυσικά ξανθά 
µαλλιά. Αυτές οι γυναίκες συνήθως 
είναι απαιτητικές και θορυβώδεις. 

Καστανά µαλλιά
Τα καστανά µαλλιά είναι τα πιο συ-
νηθισµένα σε όλο τον κόσµο αλλά 

δεν σηµαίνει πως είναι βαρετά! Οι 
γυναίκες µε καστανό χρώµα θεω-
ρούνται ως επι τω πλείστων αξιό-
πιστες και σκληρά εργαζόµενες. Το 
σηµαντικότερο είναι ότι αναλαµβά-
νουν την ευθύνη σχεδόν για τα πά-
ντα!

Μαύρα µαλλιά
Όπως υπάρχουν οι γυναίκες που 
αγαπούν να βάφουν τα µαλλιά τους 
σε διαφορετικά έντονα χρώµατα, οι 
γυναίκες µε µαύρα µαλλιά προτι-
µούν να κρατήσουν το φυσικό τους 
χρώµα! Αυτά τα σκούρα χρώµατα τα 
συναντάµε συνήθως στην Ασία. Αυ-
τοί οι άνθρωποι είναι περισσότερο 
σοβαροί και έντονες προσωπικότη-
τες, συνήθως φαίνονται µυστήριοι .

Κόκκινα µαλλιά
Πολλοί υποστηρίζουν πως τα άτοµα 
µε βαµµένα κόκκινα µαλλιά είναι 
οξύθυµα µε τα τατουάζ να γεµίζουν 
ολο  τους το σώµα! Αυτό είναι εν µέ-
ρη αλήθεια. Τα άτοµα αυτά είναι πο-
λύ ροµαντικά µιας και το κόκκινο 

χρώµα είναι το χρώµα της αγάπης.

Φυσικά γκρι µαλλιά
Σε κανέναν δεν αρέσει όταν ξεκι-
νούν να κάνουν την εµφάνιση τους 
τα πρώτα γκρι µαλλιά. Όταν συµ-
βαίνει αυτό οι περισσότεροι άν-
θρωποι βάφουν τα µαλλιά  προ-
σπαθώντας να τα επαναφέρουν στο 
φυσικό τους χρώµα. Βέβαια υπάρ-
χουν και αυτοί που αγαπούν αυτή 
την αλλαγή. Αν ανήκεις σε αυτήν 
την οµάδα αυτό σηµαίνει πως απο-
δέχεσαι τον εαυτό σου όπως είναι. 
Έχεις πολλές εµπειρίες και γνώση!

Ενώ  µερικοί άνθρωποι πιστεύ-
ουν πως το χρώµα των µαλλιών 
λέει πολλά για την προσωπικότη-
τα σας, στην πραγµατικότητα είναι 
µια προσωπική επιλογή. Η προσω-
πικότητα ενός ατόµου µπορεί να βα-
σίζεται σε διάφορους παράγοντες. 
Αν αποφασίσετε να βάψετε τα µαλ-
λιά σας θα πρέπει να λάβετε υπό-
ψιν τα παραπάνω αλλά ακόµα κα-
λυτέρα την επαγγελµατική γνώµη 
ενός colorist.

Γράφει
o Ιορδάνης Λαζαρίδης

Hair colorist

Αν και η εµφάνιση 
παίζει πολύ  

σηµαντικό ρολό 
στον καθορισµό της 
προσωπικότητας, το 
χρώµα δεν έχει και 

τον πρωταρχικό ρολό! 
Βέβαια το να βάφεις 

τα µαλλιά σου µε ένα 
διαφορετικό χρώµα 
από το φυσικό σου 
λέει πολλά για τον 

χαρακτήρα σου!

∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ το χρώμα σου
να σου πω ποιος είσαι!
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Καλομοίρα: Δείτε την εντυπωσιακή αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της
«Είναι αλήθεια ότι οι ξανθές περνούν 
καλύτερα; Ας το ανακαλύψουµε», µε αυτά 
τα λόγια στη λεζάντα της τελευταίας της 
φωτογραφίας η Καλοµοίρα µας συστήνεται 
ως ξανθιά. Το νέο της look ξάφνιασε τους 
followers της, ωστόσο αγκαλιάστηκε 
θερµά αφού οι θαυµαστές της βρίσκουν 
ότι της πηγαίνει πολύ το ξανθό χρώµα. 
Στο πλευρό της κατά τη βραδινή έξοδο οι 
δύο hair experts ∆ηµήτρης Γιαννέτος και 
Πάνος Παπανδριανός.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένη Ψυχούλη: «Πόσα χρόνια πια
κι αυτό το σεξ; Ξέρεις πώς λειτουργεί 
Στην εκποµπή «Πρωίαν σε είδον τη 
µεσηµβρίαν» βρέθηκε καλεσµένη η 
Ελένη Ψυχούλη και αναφέρθηκε στο 
lockdown αλλά και το σεξ. Στην ερώτη-
ση του Φώτη Σεργουλόπουλου για το 
σεξ απάντησε: «Για τους νέους το σεξ 
δεν είναι υπερεκτιµηµένο, για τους µε-
γάλους ναι.

∆ηλαδή τώρα οκ, πόσα χρόνια πια 
κι αυτό το σεξ; Κατάλαβες; Τελειώνει. 
Πόσο; Ξέρεις πώς λειτουργεί, δεν µου 
έχει καµία φοβερή έκπληξη. Βέβαια, 
αυτά τα λες µέχρι να σου έρθει το επό-
µενο κατακούτελο, στο οποίο δεν πρέ-

πει να πούµε όχι. Είναι ύβρις στη ζωή 
να πεις όχι, δε λες όχι σε τίποτα».

Για το πώς πέρασε την περίοδο της 
καραντίνας, αποκάλυψε: «Στο πρώτο 
lockdown έχουµε κλειστεί σε ένα σπίτι 
στις Μηλιές, της Μαρίας Καβογιάννη, 
είµαστε όλοι όσοι µένουν στις Μηλιές 
και κάθε µέρα είναι ένα ατελείωτο πάρ-
τι. Μαγειρεύαµε, χορεύαµε, βλέπαµε 
ταινίες. Μας έδωσαν και ένα επιδοµα-
τάκι τότε 500 ευρώ, ξοδεύαµε µόνο για 
να φάµε και λες τι ωραία, µου χαρίζουν 
διακοπές. Την επόµενη χρονιά αρχίσα-
µε να συνειδητοποιούµε τι είναι αυτό».

Καινούργιου – Μουτίδου
«Πόλεμος» για
τις πλαστικές με... 
guest τη Βανδή!

GNTM 5: 
Άλλη μία 
οικειοθελής 
αποχώρηση 
Άλλη µια οικειοθελής αποχώρηση 
στο GNTM 5 που κλόνισε τις 
παίκτριες του διαγωνισµού, καθότι 
ήδη από τα πρώτα επεισόδια 
έχουµε δει αποχωρήσεις. Η 
Αλεξία Κούβελα ανακοίνωσε τις 
συµπαίκτριές της ότι υποχρεώσεις 
την καλούν και δεν µπορεί να 
το αφήσει άλλο. Η ίδια έχει 
δηµιουργήσει το πρώτο plus size 
πρακτορείο στη Θεσσαλονίκη. 
Από τις οντισιόν είχε ενθουσιάσει 
τους κριτές µε την αυτοπεποίθησή 
της και ήταν γνώριµη αφού είχε 
συµµετάσχει ξανά το 2019.

Α
πορηµένη και πιθανόν 
απογοητευµένη είδε η 
Κατερίνα Καινούργιου 
το story της Σοφίας 

Μουτίδου στο Instagram. Η γνωστή 
ηθοποιός, η οποία αρέσκεται στο να 
ανεβάζει βίντεο στο Youtube σχολι-
άζοντας διάφορα θέµατα της καθηµε-
ρινότητας και πολλές φορές έχει κα-
ταπιαστεί µε κοινωνικά θέµατα, πήρε 
τη φωτογραφία που είχε αναρτήσει η 
παρουσιάστρια µαζί µε τη ∆έσποινα 
Βανδή από το J2US και προχώρησε 
σε ένα σχόλιο το οποίο δηµιουργεί 
απορία και προβληµατισµό.

Η Σοφία Μουτίδου έγραψε χα-

ρακτηριστικά, «Λίγο ακόµα πρέπει», 
αφήνοντας υπονοούµενα για τις αι-
σθητικές παρεµβάσεις στις οποίες 
έχουν προχωρήσει η Κατερίνα Και-
νούργιου και η ∆έσποινα Βανδή, µε 
την KatKen µάλιστα να µην το έχει 
κρύψει ποτέ, καθώς πολλές φορές 
έχει µιλήσει ανοιχτά γι αυτές.

Η Κατερίνα Καινούργιου είδε 
την ανάρτηση και θέλησε να απαντή-
σει µέσα από δικό της story, γράφο-
ντας: «Τι εννοεί η Σοφία Μουτίδου. 
Της κάναµε κάτι; Την ενόχλησε κά-
τι στη φώτο; Γυναικεία αλληλεγγύη 
σου λέει µετά… Αλήθεια… δεν κα-
ταλαβαίνω! Καλό βράδυ». Στη συνέ-

χεια η παρουσιάστρια ανέβασε ακό-
µα ένα story, µε άλλο µήνυµα που 
αναφερόταν στη Σοφία Μουτίδου.

Ενώ δεν σταµάτησε εκεί! «Τα κο-
ρίτσια στηρίζουν τα κορίτσια. Εγώ 
πάντως αυτό θα το τηρώ για ΠΑ-
ΝΤΑ. Έτσι µε έµαθε η µαµά µου. 
Καλό βράδυ φίλοι», έγραψε σε νέα 
ανάρτησή της.

Και ήταν σειρά της Σοφίας Μου-
τίδου να δώσει τις εξηγήσεις της για 
την αµφιλεγόµενη ανάρτηση, έτσι 
έγραψε: «∆εν µε ενόχλησε κάτι, έβα-
λα απλά έναν τίτλο. Εσείς δεν βάζε-
τε κάθε µέρα σε όλους/όλες/όλα; Η 
αλληλεγγύη η δικιά σας πού είναι;».
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Σμαράγδα Καρύδη:
Ξέσπασε για την υπόθεση
βιασμού της 12χρονης 
H

Σµαράγδα Καρύδη µέσα 
από τον προσωπικό 
της λογαριασµό σ το 
Instagram ξέσπασε για 

την υπόθεση βιασµού της 12χρονης 
στον Κολωνό. Από τη στιγµή που 
έγινε γνωστή η υπόθεση, καθηµερινά 
βλέπουν στο φως της δηµοσιότητας 
ανατριχιαστικές λεπτοµέρειες. Είτε 
αφορούν τις συνοµιλίες της µε τους 
βιαστές της είτε για όσα της έκαναν.

Μέσα από µια ανάρτηση θέλησε να το-
ποθετηθεί για την τόση προβολή που έχει 
πάρει το θέµα και τα µέσα δεν σέβονται 
την ψυχή του ανήλικου. «Τι θα γίνει τώ-
ρα; Θα ακούσουµε κι άλλους διαλόγους, 
ανατριχιαστικές λεπτοµέρειες, φωτογρα-
φίες και µηνύµατα; Θα συνεχιστεί για πο-
λύ ακόµα ο διασυρµός ενός κακοποιηµέ-
νου παιδιού µε το πρόσχηµα του ρεπορτάζ; 
∆ηµοσιογράφοι, καναλάρχες, site, ανα-
κριτές, αστυνοµία, ΕΣΡ, υπουργοί, πρω-

θυπουργοί, γραµµατείς και φαρισαίοι και 
παντός τύπου ανεύθυνοι-υπεύθυνοι θα το 
συνεχίσετε για πολύ αυτό; Θα πάρει κά-
ποιος την ευθύνη να το σταµατήσει; Κι αν 
δεν γίνει µήπως η ευθύνη πια είναι και σε 
µας; Εµείς που παρακολουθούµε όλο αυτό, 
κουνάµε αγανακτισµένοι τα κεφάλια και 
σεις από την οθόνη και µεις από το σπίτι 
και µετά πάµε ανακουφισµένοι για ύπνο 
στα κρεβατάκια µας», ανέφερε η ηθοποι-
ός και παρουσιάστρια.

Ζωζώ Σαπουντζάκη:
Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα
ωραία μου, είμαι ερωτευμένη!
Το βράδυ του Σαββάτου 
η Ζωζώ Σαπουντζάκη 
βρέθηκε σε γνωστό εστιατόριο 
της Καλλιθέας όπου ήταν 
καλεσµένη σε τραπέζι φίλων 
της. Η εµφάνισή της ήταν 
εντυπωσιακή κόβοντας 
την ανάσα όλων όσων 
παρευρέθηκαν εκεί.
Φορώντας ένα αστραφτερό 
µαύρο σύνολο και µε καπέλο 
που θύµιζε Χόλιγουντ 
εµφανίστηκε στο εστιατόριο 
κερδίζοντας τα βλέµµατα και τα 
χειροκροτήµατα των θαµώνων 
του µαγαζιού. Η ηθοποιός 
«άρπαξε» από το χέρι την 
ιδιοκτήτρια του µαγαζιού και 
χόρεψαν µαζί χασάπικο.
∆εν δίστασε δε να τραγουδήσει 
µέχρι τις πρωινές ώρες. Στον 
προσωπικό της λογαριασµό 
στο Instagram ανέβασε βίντεο 
δηλώνοντας «ερωτευµένη». 
«Είµαι στα πάνω µου, είµαι 
στα ωραία µου! Αχ, πόσο 
ωραία είναι η ζωή όταν είσαι 
και ερωτευµένη. Βόλτα 
στην όµορφη Αθήνα παρέα 
µε φίλους και συνεργάτες. 
Πέρασα υπέροχα», γράφει στην 
ανάρτησή της.

Τζένιφερ Λόπεζ: Φήμες για διαζύγιο
με  Μπεν Άφλεκ - Δεν αντέχει άλλο
την ακαταστασία και το κάπνισμά του 
Αµφίβολο κρίνεται πλέον 
το αίσιο τέλος της δεύτερης 
προσπάθειας που έδωσαν 
στη σχέση τους η Τζένιφερ 
Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ. 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα 
της Marca, η Λατίνα τρα-
γουδίστρια έχει θέσει στον 
ηθοποιό, συγκεκριµένους 
όρους για να συνεχίσουν 
τον γάµο τους. Αν και φαι-
νόταν ότι η παραµυθένια 
τους σχέση θα είχε ένα ευ-
τυχισµένο τέλος, τα νέα δη-
µοσιεύµατα έρχονται για να 
φέρουν τα πάνω-κάτω.

∆ύο γάµοι, πολλά τα-
ξίδια, τρυφερές αγκαλιές 
και κοινές φωτογραφίσεις, 
ήταν το περιτύλιγµα της αγά-
πης και του έρωτά τους, που πολ-
λά επίδοξα ζευγάρια θαύµαζαν ανά 
τον πλανήτη. Ένας γάµος και λόγια 
αγάπης που παρέπεµπαν σε έναν 
κινηµατογραφικό έρωτα, φαίνε-
ται ότι διαψεύδονται µε µιας, όταν 
τα προβλήµατα που διαδραµατίζο-
νται εντός του οίκου τους, βλέπουν 
το φως της δηµοσιότητας.

Σχεδόν ένα µήνα µετά τον γά-
µο τους στη Τζόρτζια, άρχισαν οι 
εικασίες για έναν πιθανό χωρισµό, 
αφού όπως τονίζουν ξένα άρθρα, 

το ζευγάρι δεν µένει πλέον µαζί. Η 
τραγουδίστρια ήθελε να ικανοποιεί 
τον σύζυγό της, µε κάθε τρόπο, αδι-
αφορώντας για όσα την ενοχλού-
σαν µέσα στο σπίτι. Ωστόσο όπως 
φαίνεται, τα πράγµατα δεν πήγαν 
όπως τα προγραµµάτιζε η Λόπεζ. 

Το κάπνισµα
και η ακαταστασία
Η Τζένιφερ Λόπεζ, στην προσπά-
θειά της να µη δώσει τέλος στον γά-
µο της έκανε τα πάντα... αλλά δεν 
άντεξε. Το κάπνισµα και η ακατα-

στασία του Άφλεκ, φαίνεται 
να ήταν η σταγόνα που ξεχεί-
λισε το ποτήρι.

Πηγές της ισπανικής εφη-
µερίδας Marca, τονίζουν ότι ο 
Άφλεκ καπνίζει το ένα τσιγά-
ρο µετά το άλλο, τη στιγµή 
που η Λατίνα τραγουδίστρια 
απεχθάνεται το κάπνισµα. 
Επιπλέον, ο ίδιος άφηνε τα 
πράγµατά του σκορπισµένα 
σε ολόκληρο το σπίτι, ενώ 
δεν µάζευε ούτε το πιάτο του.

Με αφορµή αυτές τις 
ενέργειες του ηθοποιού, οι 
δυο τους είχαν κάποιους κα-
βγάδες και το δυσάρεστο 
αποτέλεσµα, δεν άργησε να 
έρθει. Ο ηθοποιός κατέλη-
ξε να εγκαταλείψει το κοινό 

τους σπίτι. Για την ώρα και µε τα 
πνεύµατα να έχουν ηρεµήσει, η 
τραγουδίστρια είναι διατεθειµένη 
να συγχωρήσει τον σύζυγό της, αν 
αλλάξει τις «κακές συνήθειες», να 
καπνίζει δηλαδή λιγότερο και να 
αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του 
κοινού τους σπίτιου. Από την πλευ-
ρά του, ο Άφλεκ είναι πρόθυµος να 
αλλάξει εντελώς τη συµπεριφορά 
του και να επιστρέψει, για να ζήσει 
τον έρωτά του µε τη γυναίκα και τα 
παιδιά του.
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Ο
ι περισσότεροι άνθρω-
ποι παγκοσµίως προτι-
µούν να ταξιδεύουν µε 
τα δικά τους αυτοκίνη-

τα παρά να χρησιµοποιούν υπηρε-
σίες ενοικίασης. Αυτό έδειξε έρευνα 
καταναλωτών της πολυεθνικής εται-
ρείας επαγγελµατικών υπηρεσιών 
Deloitte, που διεξήχθη από τον Σε-
πτέµβριο έως τον Οκτώβριο του 2021 
σε 25 χώρες σε όλο τον κόσµο.

Σε αυτή την έρευνα πήραν µέρος 
26.000 άτοµα και από αυτούς το 76% 
επισήµαναν ότι προτιµούν να ταξι-
δεύουν µε ιδιωτικό αυτοκίνητο αντί 
να χρησιµοποιούν ταξί, δηµόσια µέ-
σα µεταφοράς ή υπηρεσίες κοινής 
χρήσης αυτοκινήτου. Επιπλέον, το 
36% των ερωτηθέντων εξέφρασε 
µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στους κα-
τασκευαστές αυτοκινήτων και στις 
µάρκες που κατασκευάζουν µέσα 
µαζικής µεταφοράς. Η κατοχή ενός 
αυτοκινήτου εκτός από την αίσθηση 
ασφάλειας, εξακολουθεί να αποτελεί 
µέτρο κοινωνικής θέσης, ενώ η ση-
µαντική διαφοροποίηση της αγοράς 
ενός αυτοκινήτου µε την ενοικίαση, 
είναι ότι στην πρώτη περίπτωση µπο-
ρεί κανείς να επιλέξει µια εξατοµικευ-
µένη επιλογή εξοπλισµού, να κάνει 
τροποποιήσεις, κάτι που δεν είναι δυ-
νατό να γίνει στην ενοικίαση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι το 
68% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι 
το επόµενο νέο τους αυτοκίνητο που 
θα αγοράσει ή θα χρησιµοποιήσει 
τα επόµενα τρία χρόνια θα είναι ένα 
αυτοκίνητο µε κινητήρα εσωτερικής 
καύσης. Αυτό θα µπορούσε να περι-
πλέξει την προσπάθεια βιωσιµότητας 
και τους στόχους µείωσης του διοξει-
δίου του άνθρακα, στο µέλλον που 
έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Η µεγάλη διαφοροποίηση µεταξύ 
της απόκτησης ενός αυτοκινήτου και 
της ενοικίασης είναι ότι στην αγορά 
ενός αυτοκινήτου πρέπει να προσθέ-
σουµε τους επιπλέον φόρους, τα τέλη 
κυκλοφορίας, την ασφάλεια, το κό-

στος συντήρησης και τη µείωση της 
αξίας του αυτοκινήτου. Στα ενοικιαζό-
µενα οχήµατα δεν υπάρχουν όλα αυ-
τά, παρά µόνο µια δόση που τα συ-
µπεριλαµβάνει όλα.

Από την άλλη, σήµερα τα πο-
σοστά απόκτησης αυτοκινήτου µε 
χρηµατοδότηση στην Ευρώπη εί-
ναι µεγάλα µε αυξητικές τάσεις. Τα 
αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα 

είναι πολύ µικρότερα, αλλά και αυ-
τά έχουν αυξητικές τάσεις. Αναλυτές 
προσβλέπουν ότι τα επόµενα χρό-
νια οι οδηγοί θα νοικιάζουν το όχη-
µά τους ανάλογα µε τις ανάγκες τους.

∆εδοµένου ότι οι περισσότεροι 
άνθρωποι που ερωτήθηκαν από την 
εταιρεία συµβούλων Deloitte προτι-
µούν να έχουν στην κατοχή τους ένα 
αυτοκίνητο, εντούτοις αναγνωρίζουν 
ότι η πιο ευνοϊκή λύση για την επίτευ-
ξη των κλιµατικών στόχων θα ήταν 
η αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι 
µικρές αυτονοµίες, τα λιγοστά σηµεία 
φόρτισης και η υψηλή τιµή κτήσης 

τέτοιων οχηµάτων αποτρέπουν κά-
ποιον να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκί-
νητο. Το 20% των ερωτηθέντων εξέ-
φρασε ανησυχίες για την αυτονοµία 
των αυτοκινήτων και το 13% θεώρη-
σε την υψηλή τιµή σηµαντικό εµπό-
διο για την απόκτησή του. Τα κίνη-
τρα αγοράς παίζουν σηµαντικό ρόλο. 
Στην Ιταλία, για παράδειγµα, το 60% 
των ανθρώπων εξέφρασαν την επι-

θυµία να κατέχουν ένα ηλεκτρικό αυ-
τοκίνητο, σε σύγκριση µε µόλις 26% 
στις ΗΠΑ. Τα επόµενα βήµατα για 
την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης εί-
ναι η µείωση της µέσης τιµής τους και 
η αύξηση της αυτονοµίας τους. Για το 
σκοπό αυτό, οι κατασκευαστές εξακο-
λουθούν να εργάζονται σκληρά, θέ-
λοντας να βελτιώσουν από τη µία τις 
αυτονοµίες των ηλεκτρικών µοντέ-
λων τους και από την άλλη να ρίξουν 
το κόστος τους, εφαρµόζοντας νέ-
ες τεχνολογίες και διαδικασίες τόσο 
για τις µπαταρίες όσο και για τα υπό-
λοιπα µέρη του αυτοκινήτου.

Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Φερστάπεν

Μόνο με το αυτοκινητάκι μου! 

Η καταρρακτώδης βροχή που έπληξε 
την πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία, 
δεν στέρησε τελικά από τον Μαξ Φερ-
στάπεν, την ευκαιρία να αναδειχθεί πα-
γκόσµιος πρωταθλητής στην Φόρµουλα 
Ενα, για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Ο 
Ολλανδός «πιλότος» της Red Bull, είδε 
πρώτος την καρό σηµαία στο ιαπωνικό  
Grand Prix, καθώς οι οδηγοί ολοκλή-

ρωσαν τους 28 από τους 53 γύρους 
του αγώνα.

Ο αγώνας, διεκόπη στον τρί-
το από τους 53 γύρους που είχαν 
προγραµµατισθεί αρχικά, λόγω 
των καιρικών συνθηκών, αλλά 
και δύο αποχωρήσεων και επα-
νάρχισε µετά την πρώτη δοκιµή 
της πίστας, πίσω από το αυτοκίνη-

το ασφαλείας. ∆εδοµένου ότι ο Μο-
νεγάσκος οδηγός της Ferrari, Σαρλ 
Λεκλέρκ τερµάτισε στην δεύτερη 
θέση, η «στέψη» του Φερστάπεν πή-
ρε µετάθεση για τον αγώνα, που θα 
γίνει σε δύο εβδοµάδες στο Τέξας. 
Όµως, λίγα λεπτά µετά τον τερµα-
τισµό, ανακοινώθηκε ποινή πέντε 
δευτερολέπτων για τον Λεκλέρκ, ο 

οποίος, εντέλει, κατέλαβε την τρίτη θέ-
ση της τελικής κατάταξης, καθώς δεύ-
τερος «ανέβηκε» ο «οµόσταυλος» του 
Φερστάπεν, Σέρχιο Πέρες.

«Είναι τρελό, τα συναισθήµατά µου 
είναι απίστευτα. Ο πρώτος τίτλος, ήταν 
λίγο πιο... συναισθηµατικός, ο δεύτερος 
πιο όµορφος», σχολίασε λίγο µετά την 
οριστικοποίηση του τίτλου, ο Φερστάπεν.

Οι περισσότεροι το προτιµούν στις µετακινήσεις του παρά µε ό,τι άλλο µέσο



Π
ρωτοφανείς περιορι-
σµούς στην κάλυψη 
του Παγκοσµίου Κυ-
πέλλου εν γένει, πέρα 

από τους ίδιους τους αγώνες, επι-
βάλλουν στα διεθνή τηλεοπτικά 
δίκτυα οι διοργανωτές στο Κατάρ, 
προκαλώντας έντονες αντιδράσεις 
στις φιλελεύθερες δυτικές χώρες, 
που έχουν συνηθίσει τους δηµοσι-
ογράφους τους και τις κάµερες να 
«κινούνται» ελεύθερα. Πρόκειται 
για µία ακόµη σελίδα στο βιβλίο 
των περιορισµών που γράφουν συ-
νεχώς οι διοργανωτές του Μουντι-
άλ του 2022.

Ετσι, οι άδειες κινηµατογράφη-
σης που εκδίδουν για τα ξένα κα-
νάλια οι Αρχές του Κατάρ δεν επι-
τρέπουν, µεταξύ άλλων, τη λήψη 
πλάνων από κατοικίες, και κυρίως 
αυτές των ξένων εργατών, που απο-
τελούν κεντρικό θέµα για τα διεθνή 
δίκτυα δεδοµένων των καταγγελι-
ών για απάνθρωπες συνθήκες δια-
βίωσης και εργασίας τους.

∆εν είναι όµως µόνον αυτό. Οι 
περιορισµοί στην κινηµατογράφη-
ση αλλά και στη φωτογράφιση 
επεκτείνονται και σε κυβερνητι-
κά κτίρια, πανεπιστήµια, χώρους 
θρησκευτικής λατρείας και νοσο-
κοµεία. Απαγορεύεται και η λή-
ψη πλάνων κατοικιών ή ιδιωτικών 
εταιρειών, εκτός εάν υπάρχει συ-
γκεκριµένη γραπτή έγκριση εκ των 
προτέρων.

Όλα αυτά περιλαµβάνονται 
στη λίστα περιορισµών που έλα-
βαν πριν από µερικές ηµέρες τα 

ξένα µέσα ενηµέρωσης που έχουν 
σκοπό να στείλουν συνεργεία στο 
Κατάρ, όχι µόνο για να µεταδώ-
σουν τους αγώνες, που έτσι κι αλ-
λιώς έχουν κεντρική τηλεοπτική 
κάλυψη, επίσης υπό τον απόλυτο 
έλεγχο των διοργανωτών, αλλά 
και για να καταγράψουν µε τις κά-
µερες και τις φωτογραφικές µηχα-
νές –και βεβαίως µε τάµπλετ και 
κινητά τηλέφωνα σε πολλές περι-
πτώσεις– την ατµόσφαιρα του εµι-
ράτου και το πώς βιώνουν οι φίλα-
θλοι και οι κάτοικοι το «Μουντιάλ 
της ερήµου», όπως το αποκαλούν 
κάποιοι.

Όσα µέσα ενηµέρωσης αρνη-
θούν να αποδεχθούν τους όρους 
που επιβάλλουν οι διοργανωτές 
δεν µπορούν να λάβουν άδεια κι-
νηµατογράφησης ή φωτογράφισης 
από τις καταριανές αρχές, όπως ξε-
κάθαρα αναφέρεται. ∆ιευκρινίζε-
ται πως οι περιορισµοί αφορούν 
µόνο τη µεταφορά της εικόνας και 
όχι τον γραπτό λόγο, άρα δεν υπάρ-
χει περιορισµός στα ρεπορτάζ που 
θα θέλουν να γράψουν οι ξένοι δη-
µοσιογράφοι στο Κατάρ κατά τη 
διάρκεια της διοργάνωσης, που 
αρχίζει στις 20 Νοεµβρίου και ολο-

κληρώνεται στις 18 ∆εκεµβρίου.
Όπως εκτιµούν ευρωπαϊκά 

ΜΜΕ, οι «ανατριχιαστικοί» περιο-
ρισµοί αυτοί, σύµφωνα µε τη βρε-
τανική εφηµερίδα Guardian, στό-
χο έχουν να µην αποτυπώσουν την 
πραγµατική εικόνα του εµιράτου, 
ώστε να µη δει ο κόσµος εκτός Κα-
τάρ τις συνθήκες διαβίωσης των 
αλλοδαπών εργατών ή να αποφευ-
χθεί η απεικόνιση της παραβίασης 
θεµελιωδών δικαιωµάτων κοινοτή-
των, όπως στην περίπτωση της σε-
ξουαλικής διαφορετικότητας.

Τα αρνούνται
Από την πλευρά τους, οι Αρχές 
αρνούνται ότι επιβάλλουν δρακό-
ντειους περιορισµούς, εξηγώντας 
ότι «πολλά διεθνή µέσα ενηµέρω-
σης έχουν βάση στο Κατάρ και χι-
λιάδες ρεπόρτερ µεταδίδουν ειδή-
σεις από το Κατάρ ελεύθερα κάθε 
χρόνο, χωρίς παρεµβολές».

Ευρισκόµενη σε αρκετά δύ-
σκολη θέση µε τους περιορισµούς 
που προέκυψαν από το Κατάρ, η 
FIFA απάντησε ότι συνεργάζεται 
µε την οργανωτική επιτροπή και 
τους αρµόδιους φορείς του εµιρά-
του ώστε να εξασφαλίσει τις καλύ-

τερες δυνατές συνθήκες εργασίας 
για τα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της 
κορυφαίας ποδοσφαιρικής διορ-
γάνωσης στον κόσµο, καθώς και 
«να συνεχίσουν οι ραδιοτηλεο-
πτικοί οργανισµοί να µεταδίδουν 
ελεύθερα, χωρίς κανέναν περιο-
ρισµό».

Εκπρόσωπος της διεθνούς πο-
δοσφαιρικής οµοσπονδίας επικα-
λέστηκε το επιχείρηµα ότι σε κά-
θε χώρα απαγορεύεται η λήψη 
πλάνων από ιδιωτικούς χώρους 
χωρίς την έγκριση του ιδιοκτήτη, 
αλλά απέφυγε να απαντήσει για-
τί απαγορεύεται συνολικά η κινη-
µατογράφηση οποιασδήποτε κα-
τοικίας ή επιχείρησης. Ο Τζέιµς 
Λιντς, στέλεχος της βρετανικής 
οργάνωσης ανθρώπινων δικαι-
ωµάτων FairSquare, δήλωσε ότι 
οι νέοι κανόνες αποτελούν «ένα 
πρωτοφανώς σαρωτικό εύρος πε-
ριορισµών», που θα καταστήσει 
ιδιαιτέρως δυσχερή την εργασία 
τηλεοπτικών συνεργείων για την 
κάλυψη θεµάτων εκτός ποδοσφαί-
ρου στο Κατάρ. «Πόσα ΜΜΕ θα 
αποστείλουν συνεργεία, εάν αυτά 
θα κινδυνεύουν να βρεθούν στα 
δικαστήρια;» διερωτήθηκε.
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Έντονες αντιδράσεις στις φιλελεύθερες δυτικές 
χώρες, που έχουν συνηθίσει τους

δηµοσιογράφους τους να «κινούνται» ελεύθερα

Το Κατάρ αντιµετωπίζει µια «άνευ 
προηγουµένου» εκστρατεία κριτικής, 
για την διοργάνωση του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου της FIFA, στην µικρή χώ-
ρα του Κόλπου, σύµφωνα µε σηµερι-
νή (25/10) δήλωση του εµίρη, Σεΐχη 
Ταµίµ µπιν Χαµάντ Αλ-Θάνι.

«Από τότε που είχαµε την τιµή να 
φιλοξενήσουµε το Παγκόσµιο Κύ-
πελλο, το Κατάρ έγινε στόχος µιας 
άνευ προηγουµένου εκστρατείας, που 
καµία άλλη διοργανώτρια χώρα δεν 
έχει υποστεί», είπε χαρακτηριστικά ο 
εµίρης ενώπιον του νοµοθετικού συµ-
βουλίου στην Ντόχα και πρόσθεσε: 
«Αρχικά, αντιµετωπίσαµε αυτό το θέ-
µα καλόπιστα, και µάλιστα θεωρήσα-
µε ότι ορισµένες κριτικές ήταν θετικές 
και χρήσιµες, βοηθώντας µας να ανα-
πτύξουµε πτυχές που θα έπρεπε να 
αναπτυχθούν. Αλλά σύντοµα, έγινε 
σαφές σε εµάς ότι η εκστρατεία επιµέ-
νει, επεκτείνεται, υπάρχουν συκοφα-
ντίες και δύο µέτρα και δύο σταθµά, 
φθάνοντας σε ένα αµείλικτο επίπεδο, 
που έχει αφήσει πολλούς να αναρω-
τηθούν, δυστυχώς, για τους πραγµατι-
κούς λόγους και τα κίνητρα αυτής της 
εκστρατείας».

Η FIFA, ανέθεσε το Παγκόσµιο 
Κύπελλο στο Κατάρ το 2010, και έκτο-
τε, δεκάδες δισεκατοµµύρια δολάρια 
έχουν δαπανηθεί από το εµιράτο για 
την προετοιµασία της διοργάνωσης 
που θα πραγµατοποιηθεί από τις 20 
Νοεµβρίου έως τις 18 ∆εκεµβρίου.

Ωστόσο, το πλούσιο κρατίδιο, δέ-
χεται πολυάριθµες επικρίσεις σχετικά 
µε την µεταχείριση των ξένων εργα-
ζοµένων, τα δικαιώµατα των LGBTQ 
(οµοφυλόφιλοι, αµφιφυλόφιλοι, 
τρανς, queers) και τις γυναίκες, αλ-
λά και µε την χρήση κλιµατιστικών 
στα οκτώ γήπεδά του Μουντιάλ, που 
κοστίζουν 6,75 δολάρια δισεκατοµ-
µύριο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της 
FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε πρό-
σφατα, ότι το Παγκόσµιο Κύπελλο 
του Κατάρ, το πρώτο που θα διεξαχθεί 
σε µια αραβική χώρα, θα είναι το «κα-
λύτερο όλων των εποχών».

Για συκοφαντική
κριτική, κάνει λόγο
ο εμίρης του Κατάρ
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Η 
ταν ο άνθρωπος της... 
τελευταίας στιγµής, ο 
«λυτρωτής» του Πα-
ναθηναϊκού σ τον 

αγώνα µε τον Άρη κι εκείνος που 
µε τη δική του κεφαλιά στο δεύ-
τερο λεπτό των καθυστερήσεων, 
έκρινε την «πράσινη» νίκη µε 1-0 
και τη διατήρηση του απόλυτου 
σερί νικών για το «τριφύλλι».

Ο Άντραζ Σπόραρ επέστρεψε 
στα µατς του Παναθηναϊκού µετά 
από απουσία δύο εβδοµάδων κι 

έκανε τη... διαφορά για την οµάδα 
του, µε το πλέον σπουδαίο (µέχρι 
το επόµενο) τέρµα του µε τη φανέ-
λα του «τριφυλλιού».

Ένα γκολ που είχε... σλοβε-
νική «σφραγίδα» µε ασίστ του 
Μπένιαµιν Βέρµπιτς στο φά-
ουλ που εκτέλεσε στις καθυστε-
ρήσεις κι εκτέλεση απ’ τον «κολ-
λητό» του στον Παναθηναϊκό και 
στην Εθνική Σλοβενίας Άντραζ 
Σπόραρ, χαρίζοντας στους «πρά-
σινους» το πιο σηµαντικό «τρίπο-
ντο» στην έως τώρα διαδροµή 
τους στη Λίγκα.

Ο 28χρονος επιθετικός µί-
λησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη νί-
κη επί του Άρη, επαίνεσε όλους 

τους συµπαίκτες του και δη τους 
αµυντικούς που κράτησαν το «µη-
δέν» στα µετόπισθεν για άλλο ένα 
µατς, εξήγησε το διάλογο που έκα-
νε µε τον Βέρµπιτς πριν την ασίστ 
της νίκης και τόνισε πως αυτό που 
χρειάζεται να δείξει ο Παναθηνα-
ϊκός από εδώ και πέρα είναι ένα 
και µόνο πράγµα: Σταθερότητα...

n Πήρατε µία σπουδαία νίκη 
κόντρα στον Άρη, στο δεύτερο 
λεπτό των καθυστερήσεων, µε 
µία εξαιρετική κεφαλιά σου 
και συνεχίσατε το απόλυτο των 
νικών στη Super League. Στην 
Ελλάδα, τους επιθετικούς που 
κρίνουν µε µία κεφαλιά τις νί-

κες στο τέλος, τους αποκαλούν 
«χρυσοκέφαλους».
«(σ.σ. γελάει). Όχι, δεν ήταν «χρυ-
σό» το δικό µου κεφάλι, ήταν 15 
«χρυσοί» παίκτες του Παναθηνα-
ϊκού στο γήπεδο που πάλεψαν 
όλοι απ’ το πρώτο ως το τελευ-
ταίο λεπτό για να πάρουµε άλλη 
µία νίκη, για να συνεχίσουµε αυ-
τό το σερί που έχουµε ξεκινήσει 
από τον περασµένο Αύγουστο. 
Κρατήσαµε το «µηδέν» στην άµυ-
να κι εδώ θέλω να πω για άλλη 

µία φορά συγχαρητήρια σε όλα 
τα παιδιά, διότι δεν δεχθήκαµε 
γκολ σε άλλο ένα παιχνίδι. ∆εν 
κινδυνέψαµε από τον Άρη, πολε-
µήσαµε µέσα στο γήπεδο και στο 
τέλος, για άλλη µία φορά η Λε-

Οι µεγαλύτεροι φόβοι των ανθρώπων του Πα-
ναθηναϊκού επιβεβαιώθηκαν. Ο Αϊτόρ έχει υπο-
στεί ολική ρήξη πρόσθιου, θα κάνει επέµβαση και 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ιατρικού επιτελεί-
ου του «τριφυλλιού» θα µείνει τουλάχιστον έξι µή-
νες εκτός, κάτι που σηµαίνει ότι θα χάσει το υπό-
λοιπο της σεζόν.

0 26χρονος άσος τραυµατίστηκε σε µία ανύ-
ποπτη φάση στο παιχνίδι µε τον Άρη, όπως ακρι-
βώς έγινε και µε τον Αλεξίς Τρουιγιέ στη Λαµία. 
Ο Ισπανός εξτρέµ που βρισκόταν στην καλύτερη 
περίοδο της καριέρας του ήταν σε άσχηµη ψυχο-

λογική κατάσταση ενώ στο πλευρό του ήταν και 
ο µάνατζέρ του, Άλµπερτ Μποτίνες που τις τελευ-
ταίες ηµέρες βρισκόταν στην Αθήνα για τις συζη-
τήσεις του νέου συµβολαίου.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το αγωνιστι-
κό πλήγµα για τους «πράσινους» είναι µεγάλο, 
καθώς ο Αϊτόρ µετρούσε 8 γκολ και 2 ασίστ στις 
πρώτες εννιά αγωνιστικές. Το κενό του είναι µε-
γάλο, θα καλυφθεί από τον Μπένιαµιν Βέρµπιτς 
αλλά είναι δεδοµένο πως τον Ιανουάριο ο Πα-
ναθηναϊκός θα κινηθεί για την απόκτηση ακόµη 
ενός εξτρέµ.
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Σοκ στον Παναθηναϊκό!
Ολική ρήξη χιαστού  για 
τον Αϊτόρ, χάνει όλη την σεζόν

ΑΝΤΡΑΖ ΣΠΟΡΑΡ
«Αξίζουμε όλα όσα
έχουμε κάνει ως τώρα»



ωφόρος έκανε τη... δουλειά της. 
Είναι απίστευτο να παίζεις σ’ αυ-
τή την έδρα, µπροστά σ’ αυτόν τον 
κόσµο».

■ Και σε ένα παιχνίδι που δεν 
σας πήγε καλά στο µεγαλύτερο 
µέρος του, ειδικά στο δεύτερο 
ηµίχρονο...
«Είναι αλήθεια πως δεν κάνα-
µε συνολικά και το καλύτερό µας 
παιχνίδι. Από ένα σηµείο και µε-
τά, ειδικά στα τελευταία 20 λεπτά 
δεν παίχθηκε ποδόσφαιρο, διότι 
υπήρχαν συνεχώς διακοπές και 
τραυµατισµοί. Γενικά ήταν πολύ 
σκληρό το µατς, αν και πιστεύω 
ότι θα µπορούσαµε να έχουµε 
παίξει λίγο καλύτερα. Να έχου-
µε περισσότερη κατοχή της µπά-
λας και να δηµιουργήσουµε πε-
ρισσότερο. Είχαµε απέναντί µας 
όµως κι έναν πολύ καλό αντίπα-
λο. Και το πιο σηµαντικό είναι 
πως νικήσαµε. Κι έτσι πρέπει να 
συνεχίσουµε. 

Έχουµε πλέον 9 νίκες στα 9 
πρώτα µατς του πρωταθλήµατος, 
όµως ακόµη είµαστε στο ξεκίνη-
µα της χρονιάς κι έχουµε µπρο-
στά µας πολύ δρόµο και πολλούς 
αγώνες. Κι αυτό που θα κάνει τη 

διαφορά στο τέλος της διαδροµής 
είναι η σταθερότητα. Έχουµε µία 
πραγµατικά καλή οµάδα, αξίζου-
µε όλα όσα έχουµε κάνει ως τώ-
ρα, αλλά δεν µένουµε εδώ. Πρέ-
πει να συνεχίσουµε το ίδιο και στα 
επόµενα µατς».

■ Πως ήρθε αυτή η συνεργα-
σία µε τον Βέρµπιτς στο τέλος; 
Μιλήσατε πριν την εκτέλεση 
του φάουλ;
«Ναι, ήταν κάτι που µου ήρ-
θε εκείνη την στιγµή. Σκέφτη-
κα να πάω πίσω απ’ την άµυ-
να του Άρη, «βαθιά» στο πίσω 
δοκάρι και το συζητήσαµε προ-
τού εκτελέσει το φάουλ. Του εί-
πα να προσπαθήσει να στείλει 
την µπάλα στο δεύτερο δοκάρι. 
Ήταν καταπληκτική εκτέλεση 
από τον Μπένιαµιν και το έκανε 
όλο πολύ πιο εύκολο για µένα. 
Ήταν τροµερό το συναίσθηµα να 
σηµειώνεις ένα τέτοιο γκολ, αλ-
λά την αξίζαµε αυτή τη νίκη. Την 
αξίζαµε γιατί έχουµε πολύ καλή 
οµάδα, έναν εξαιρετικό προπο-
νητή κι όλοι οι παίκτες έχουµε 
γίνει µία µεγάλη οικογένεια... 
Το βλέπετε άλλωστε, όλο αυτό 
σε κάθε αγώνα».
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Η γαλλική εφηµερίδα «Le Parisien» αποκάλυψε 
τους οικονοµικούς όρους του συµβολαίου που υπέ-
γραψε το καλοκαίρι ο Κιλιάν Μπαπέ, ανανεώνοντας 
την συνεργασία του µε την Παρί Σεν Ζερµέν, µέχρι 
το 2025.

Σύµφωνα µε το σχετικό δηµοσίευµα, ο νεαρός 
Γάλλος επιθετικός, θα εισπράξει την επόµεη τριετία 
630 (!) εκατοµµύρια ευρώ «µεικτά».

«Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Παρί Σεν Ζερ-
µέν και του Μπαπέ, κατέληξαν σε ένα άνευ προηγου-
µένου συµβόλαιο. Το συµβόλαιο του αιώνα, το µε-
γαλύτερο που έχει υπογραφεί ποτέ στην Ιστορία του 
αθλητισµού», γράφει η εφηµερίδα στο σηµερινό φύλ-
λο της.

Η συµφωνία, που υπογράφηκε τον Μάιο µεταξύ 
του παγκόσµιου πρωταθλητή του 2018 και του παρι-
ζιάνικου συλλόγου, καλύπτει διετές συµβόλαιο, έως 
τον Ιούνιο του 2024, µε προοπτική για τρίτο χρόνο, 
στην διακριτική ευχέρεια του 23χρονου άσου, συ-
µπληρώνει η εφηµερίδα.

Αναλυτικά, οι αποδοχές του σούπερ σταρ διαµορ-
φώνονται στα 72 εκατ. ευρώ µεικτά για κάθε έτος του 
συµβολαίου ή έξι εκατ. ευρώ τον µήνα (σ.σ. 2,7 εκατ. 
καθαρά µετά από φόρους).

Σε αυτό προστίθεται ένα µπόνους υπογραφής 180 
εκατοµµυρίων ευρώ µεικτά, εγγυηµένα και πληρωτέα 
σε τρεις δόσεις, συνεχίζει η «Le Parisien». Σε επαφή 
µε το AFP, το περιβάλλον του Μπαπέ δεν θέλησε να 
σχολιάσει το δηµοσίευµα, ενώ σηµειώνεται ότι, εάν 
παραµείνει στην Παρί ΣΖ µέχρι το 2025, θα εισπρά-
ξει 630 εκατοµµύρια ευρώ µικτά ή 282 εκατοµµύρια 
ευρώ καθαρά. Ποσό υψηλότερο από το συµβόλαι-
ο-ρεκόρ που υπέγραψε ο Λιονέλ Μέσι µε την Μπαρ-
τσελόνα (2017-2021), το οποίο ανερχόταν σε 555 εκα-
τοµµύρια ευρώ µικτά για τέσσερα χρόνια, σύµφωνα 
µε την ισπανική εφηµερίδα «El Mundo».

Και δεν είναι µόνο αυτό, καθώς σε αυτό το... υπέ-
ροχο συµβόλαιο προστίθενται τα έσοδα που συνδέο-
νται µε τα διαφηµιστικά συµβόλαια του Μπαπέ µε τις 
εταιρείες Nike, Hublot, EA Sport, Dior και Oakley, 
όπως υπογραµµίζει η «Le Parisien». Σύµφωνα µε το 

αµερικανικό περιοδικό Forbes, αυτά τα έσοδα από χο-
ρηγίες ανέρχονται σε 18 εκατοµµύρια δολάρια (18,44 
εκατοµµύρια ευρώ) µέσω των διαφόρων συνεργασι-
ών του. Το Forbes κατέγραψε επίσης την αλµατώδη 
αύξηση εσόδων του Μπαπέ, κατατάσσοντας τον Γάλ-
λο επιθετικό, ως τον πιο ακριβοπληρωµένο ποδο-
σφαιριστή στον πλανήτη αυτήν την σεζόν, µπροστά 
από τους Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Λίγο µετά την αποκάλυψη των οικονοµικών όρων 
του τριετούς συµβολαίου που έχει υπογράψει ο Κι-
λιάν Μπαπέ, η γαλλική εφηµερίδα «Le Parisien» δί-
νει λεπτοµέρειες και για τα συµβόλαια των Νεϊµάρ 
και Λιονέλ Μέσι. Οι τρεις ποδοσφαιριστές συγκατα-
λέγονται στους δέκα πιο καλοπληρωµένους στον κό-
σµο και φυσικά καταλαµβάνουν τις πρώτες τρεις θέ-
σεις της Ligue 1.

Ο Νεϊµάρ έγινε πρωταγωνιστής στην πιο ακριβή 
µεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου το 2017, 
όταν η Παρί Σεν Ζερµέν πλήρωσε 222 εκατοµµύ-
ρια ευρώ για τη ρήτρα αποδέσµευσης που είχε στην 
Μπαρτσελόνα. Ο Νεϊµάρ υπέγραψε για πέντε χρό-
νια µε «καθαρές» ετήσιες αποδοχές 36 εκατοµµύρια 
ευρώ. Πριν από έναν χρόνο, το 2021, ο Βραζιλιάνος 
διεθνής επιθετικός ανανέωσε µέχρι το 2027, αν και 
εικάζεται ότι αυτό συνέβη µε 72 εκατοµµύρια ευρώ 
µεικτά ανά σεζόν.

Από την πλευρά του, ο Λιονέλ Μέσι έφτασε πέρυ-
σι στο Παρίσι και συµφώνησε µε την Παρί Σεν Ζερ-
µέν για συµβόλαιο έως το 2023 µε «καθαρές» ετήσι-
ες αποδοχές 41 εκατοµµυρίων ευρώ. Ο Αργεντινός 
λαµβάνει µέρος της εν λόγω αµοιβής σε κρυπτονοµί-
σµατα και ορίστηκε επίσης ένα «ασφάλιστρο πιστότη-
τας», το οποίο στην περίπτωση του Μπαπέ ανέρχεται 
στα 180 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, στην περίπτωση του Μέσι, ο πρώην παί-
κτης της Μπαρτσελόνα επωφελείται από ένα φορολο-
γικό καθεστώς διαφορετικό από αυτό του Νεϊµάρ και 
του Μπαπέ, αφού δεν έχει φορολογική κατοικία στη 
Γαλλία, όπως συµβαίνει µε τους συµπαίκτες του. Με 
αυτόν τον τρόπο πληρώνει φόρους 30% αντί του 49% 
που επιβάλλεται στους δύο συµπαίκτες του.

Τρελά λεφτά για Μπαπέ,
Μέσι και Νεϊμάρ

Γράφει ο Κώστας Αλατζαδάκης



Ό
ταν κανείς νιώθει 
χαρούµενος, χα-
µογελάει. Αλλά, 
σύµφωνα µε µια 

νέα επιστηµονική έρευνα, ισχύ-
ει και το αντίστροφο: αν κάποιος 
σκοπίµως «φορέσει» ένα χαµόγε-
λο, κινητοποιώντας ανάλογα τους 
µυς του προσώπου του, µπορεί µε 
αυτό τον τρόπο να βελτιώσει την 
ψυχική διάθεσή του. Με άλλα λό-
για, η σχέση χαµόγελου-ευδιαθε-
σίας είναι αµφίδροµη.

Οι ερευνητές της κοινοπραξί-
ας Many Smiles Collaboration, 
µε επικεφαλής τον ψυχολόγο Νί-
κολας Κόουλς του Πανεπιστηµί-
ου Στάνφορντ της Καλιφόρνιας, 
που έκαναν τη σχετική δηµοσίευ-
ση στο περιοδικό για θέµατα αν-
θρώπινης συµπεριφοράς «Nature 
Human Behaviour», πειραµατί-
στηκαν µε σχεδόν 3.900 εθελο-
ντές από 19 χώρες, οι οποίοι χω-
ρίστηκαν τυχαία σε τρεις οµάδες 

και κλήθηκαν να έχουν χαµογε-
λαστές, ουδέτερες ή αυθόρµητες 
εκφράσεις.

∆ιαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν 
επί τούτου «φορέσει» ένα χαµόγε-
λο στο πρόσωπό τους, µιµούµενοι 
χαµογελαστά πρόσωπα σε φωτο-

γραφία, δήλωσαν στη συνέχεια 
ότι εµφάνιζαν µεγαλύτερη βελτί-
ωση της ψυχικής διάθεσής τους.

Εδώ και χρόνια οι ψυχολόγοι 
διαφωνούν κατά πόσο οι εκφρά-
σεις του προσώπου, ακόµη και 
αυτές που παίρνει κανείς συνει-

δητά και όχι αυθόρµητα, επηρεά-
ζουν τα συναισθήµατα και τη δι-
άθεσή του. Η νέα µελέτη δείχνει 

ότι αυτό πράγµατι συµβαίνει. Η 
επίδραση του «φορεµένου» χα-
µόγελου, σύµφωνα µε τους ερευ-
νητές, δεν είναι αρκετά δυνατή 
για να ξεπεράσει κάτι τόσο ισχυ-
ρό όσο η κατάθλιψη, αλλά είναι 
αρκετή για να κάνει κάποιον να 
νιώσει καλύτερα.

«Νιώθουµε συναισθήµατα 
τόσο συχνά που ξεχνάµε πόσο 
θαυµαστή είναι αυτή η ικανότη-
τά µας. Όµως χωρίς συναίσθη-
µα δεν υπάρχει ούτε πόνος ούτε 
ευχαρίστηση, ούτε δυστυχία ούτε 
ευτυχία, ούτε τραγωδία ούτε δό-
ξα στην ανθρώπινη κατάσταση. Η 
νέα έρευνα µας αποκαλύπτει κά-
τι θεµελιωδώς σηµαντικό για το 
πώς δουλεύει η συναισθηµατική 
εµπειρία», δήλωσε ο Κόουλς.

Οι ψυχολόγοι δεν είναι ακό-
µη βέβαιοι για την προέλευση 
των συναισθηµάτων. Μια θεω-
ρία είναι ότι η συνειδητή εµπει-
ρία των συναισθηµάτων βασίζε-
ται στις σωµατικές αισθήσεις, π.χ. 
ότι το αίσθηµα επιτάχυνσης των 
παλµών της καρδιάς «µεταφράζε-
ται» ως συναίσθηµα του φόβου.
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30 ΥΓΕΙΑ/
«ΦΟΡΕΣΤΕ» ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ, ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Aκόμη και αν κάποιος δεν είναι
χαρούμενος, καλό είναι να... προσποιηθεί!

Τα δεδοµένα που έχουν συλλέξει οι αι-
σθητήρες κίνησης του κινητού τηλεφώνου 
από µόλις έξι λεπτά περπατήµατος κάποιου, 
µπορεί να είναι αρκετά για να προβλεφθεί 
η πιθανότητα θανάτου του µέσα στα επόµε-
να πέντε χρόνια, σύµφωνα µε Αµερικανούς 
ερευνητές.

Μια µελέτη, µε επικεφαλής τον Μπρους 
Σατζ του Πανεπιστηµίου του Ιλινόις, που δη-
µοσιεύτηκε στο περιοδικό για θέµατα ψηφια-
κής υγείας «PloS Digital Health», σύµφωνα 
µε το «New Scientist», βρήκε ότι η ακρίβεια 
της ανωτέρω µεθόδου είναι περίπου ανάλο-
γη µε εκείνη άλλων παραδοσιακότερων µε-
θόδων πρόβλεψης.

Προηγούµενες έρευνες είχαν εκτιµήσει 
τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου µε βάση το 
συνολικό επίπεδο σωµατικής δραστηριό-
τητας, κάνοντας χρήση αισθητήρων σε άλ-
λες συσκευές όπως τα «βραχιολάκια» και τα 
«έξυπνα» ρολόγια. Όλοι σχεδόν οι άνθρω-

ποι έχουν πια «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα 
(smartphones) µε παρόµοιους αισθητήρες 
κίνησης, όµως δεν έχουν µαζί τους συνεχώς 
το τηλέφωνο τους, οπότε δεν µπορεί να κατα-
γραφεί αξιόπιστα ο συνολικός βαθµός σω-
µατικής δραστηριότητας τους.

Για να βρουν έναν εναλλακτικό δείκτη 
πρόγνωσης κινδύνου, οι ερευνητές ανέλυ-
σαν στοιχεία για την υγεία 100.655 ατόµων, 
οι οποίοι είχαν φορέσει επί µία εβδοµάδα 
στον καρπό τους ηλεκτρονικό βραχιολάκι µε 
αισθητήρα κίνησης. Στη διάρκεια της επό-
µενης πενταετίας το 2% περίπου των συµµε-
τεχόντων είχε πεθάνει από διάφορες αιτίες.

Η ανάλυση µέσω τεχνητής νοηµοσύ-
νης - µε τη βοήθεια αλγόριθµου που έκανε 
εκτίµηση του κινδύνου πρόωρου θανάτου 
µε βάση µόνο την επιτάχυνση στη διάρκεια 
µιας βόλτας έξι λεπτών - έδειξε ότι όταν 
υπάρχουν ασθένειες όπως της καρδιάς 
και των πνευµόνων, οι άνθρωποι επιβρα-

δύνουν συχνά τον βηµατισµό τους και µε-
τά τον επιταχύνουν ξανά σε µικρές δόσεις. 
Το νέο µοντέλο µπορεί να προβλέψει µε βά-
ση την ανάλυση της επιτάχυνσης και επι-
βράδυνσης τον µελλοντικό κίνδυνο θανά-
του, έχοντας ακρίβεια ανάλογη άλλων πιο 
παραδοσιακών δεικτών (π.χ. µέσω ερωτη-
µατολογίων υγείας ή της συνολικής ηµερή-
σιας δραστηριότητας).

Μολονότι η νέα έρευνα χρησιµοποίη-
σε αισθητήρες κίνησης φορεµένους στον 
καρπό του χεριού, σύµφωνα µε τον Σατζ, 
τα smartphones µπορούν να µετρήσουν 
επίσης την επιτάχυνση στη διάρκεια µιας 
σύντοµης βόλτας, κάτι που επιτρέπει µια 
ανάλογη πρόγνωση κινδύνου. Οι ερευνη-
τές προτείνουν µάλιστα ότι είναι δυνατό να 
χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα από τα κι-
νητά τηλέφωνα σε επίπεδο ολόκληρου του 
πληθυσµού µιας χώρας, για να εκτιµηθεί η 
κατάσταση της υγείας των κατοίκων.

Το κινητό μπορεί
να προβλέψει
τον κίνδυνο θανάτου!



ΚΡΙΟΣ
Προσπαθήστε να γίνετε πιο ευχάριστοι και 
ελκυστικοί για να κερδίσετε τα συναισθήµα-
τα και τις επιθυµίες του ανθρώπου που θα επι-
λέξετε να έχετε για σύντροφό σας. Προβείτε 
σε συζητήσεις µε το σύντροφό σας, αρκεί να 
µην βάλετε µπροστά το «εγώ» σας, γιατί µε 
αυτόν τον τρόπο θα οξύνετε την ήδη περίεργη 
κατάσταση και θα την χειροτερέψετε. Σταθε-
ροποιήστε κάποιες φιλίες και γνωριµίες που 
θα κάνετε, όπως και να τις εκµεταλλευτείτε µε 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

ΤΑΥΡΟΣ
∆ώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να επου-
λώσει συναισθηµατικά τραύµατα του παρελ-
θόντος κι αν χρειαστεί αναθεωρήστε κάποια 
από τα σχέδια που έχετε για το άµεσο µέλ-
λον σας. Θα σας κάνει καλό να µείνετε λίγο 
µόνοι για να βρείτε και πάλι τις ισορροπίες 
σας. Φροντίστε να µετράτε τα λόγια σας και 
µην ανοίγεστε σε πρόσωπα που δεν αξίζουν 
την εµπιστοσύνη σας ή τους διακρίνει έλλει-
ψη επαγγελµατισµού. 

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Αφού έχετε την κατάσταση στα χέρια σας, 
προσπαθήστε να πείσετε τους συνεργάτες 
σας ότι είστε ικανοί να αναλάβετε σηµαντι-
κό ρόλο και να είστε σίγουροι ότι οι προσπά-
θειές σας θα εκτιµηθούν. Φροντίστε να είστε 
καλυµµένοι σε επαγγελµατικά εγχειρήµατα 
που έχουν σχέση µε ανανέωση ή αλλαγή και 
µην ριψοκινδυνεύσετε σε µεγάλα οικονοµικά 
ανοίγµατα. Επειδή η ανασφάλεια δε θα σας 
βοηθήσει, µη φοβάστε το αύριο και πιέζετε 
τις καταστάσεις. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αξιολογήστε τι συµβαίνει γύρω σας και µε-
τά πάρτε ανάλογη θέση και στάση. Μια κατά-
κτηση στον οικονοµικό σας τοµέα θα ανεβά-

σει το ηθικό σας, γι’ αυτό µην κάνετε λάθη στα 
επαγγελµατικά σας ζητήµατα και µην αφήσε-
τε τα ψυχολογικά σας προβλήµατα να σας ρί-
ξουν. Μια που οι µέρες είναι αρκετά δύσκο-
λες, ελέγξτε τα νεύρα και τις εκρήξεις σας για 
να καλύψετε τα νώτα σας, πριν δηµιουργη-
θούν παρεξηγήσεις.

ΛΕΩΝ
∆είτε την αλήθεια στον επαγγελµατικό και 
οικονοµικό σας τοµέα, χωρίς να αγνοείτε τα 
πρακτικά ζητήµατα που πρέπει να διευθετήσε-
τε για το δικό σας συµφέρον. Κάντε τις σωστές 
επιλογές στις σχέσεις σας, ξεκαθαρίστε ποιες 
από αυτές σας αφορούν και προχωρήστε χω-
ρίς να µπερδεύετε το παρελθόν µε το µέλλον. 
Μια που οι εξελίξεις θα σας σηµαδέψουν σε 
αρκετούς τοµείς, κινηθείτε λογικά και έξυπνα, 
χωρίς να αγνοείτε τα εξωτερικά γεγονότα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μην κάνετε λάθη και είστε υπερβολικοί στη 
συµπεριφορά ή στις εκτιµήσεις σας, επειδή θα 
πιέζεστε µε καινούριες ευθύνες στον επαγγελ-
µατικό σας τοµέα. Με το να προσπαθείτε να 
υπερβείτε τις δυνάµεις σας, θα καταφέρετε να 
γίνετε υπερβολικά οξύθυµοι και να κλονίσε-
τε την υγεία σας, γι’ αυτό µην κινείστε οριακά. 
Μπορεί οικονοµικά να πιεστείτε, αλλά στο τέ-
λος θα τα καταφέρετε, µια που καινούρια ενδι-
αφέροντα και νέα πρόσωπα θα εµφανιστούν 

στη ζωή σας για να σας στηρίξουν.

ΖΥΓΟΣ
Προσέξτε τις κινήσεις και τα λόγια σας, τώρα 
που ο σύντροφός σας είναι ευαίσθητος. Αφού 
αναζητάτε µια αλλαγή φροντίστε να την κάνε-
τε. Εάν προσπαθήσετε πραγµατικά να κρα-
τήσετε την ψυχραιµία σας, θα το καταφέρε-
τε. Επειδή οι συγκρούσεις θα έχουν ως θύµα 
εσάς, µάθετε να υποχωρείτε ειδικά όταν δεν 
έχετε δίκιο. ∆ε γίνεται να ζητάτε κατανόηση 
χωρίς να δείχνετε και εσείς την ανάλογη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αποκοµίστε όσα περισσότερα µπορείτε, τόσο 
σε πρακτικό όσο και σε ηθικό επίπεδο, γιατί 
µέσα από τη διαφορετικότητα των σχέσεων, 
θα βρείτε τη συµπαράσταση που αποζητάτε. 
Ο δρόµος που έχετε να διανύσετε για να έχετε 
καλή πορεία στις σχέσεις σας είναι ακόµα αρ-
κετά µακρύς, γι’ αυτό αξιολογήστε τις µε καθα-
ρό µυαλό, αφήνοντας στην άκρη πιέσεις και 
υπερβολές. Με τόσες δυσκολίες και εντάσεις 
που θα υπάρξουν είναι σίγουρο πως η ψυχο-
λογία σας θα έχει σκαµπανεβάσµατα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Επιλέξτε µε προσοχή αυτά που σας ταιριάζουν 

και φροντίστε να τα ερευνήσετε για να µπο-
ρέσετε να προσαρµοστείτε πιο εύκολα. Χρειά-
ζεται προσοχή σε εκκρεµότητες που αφορούν 
συναλλαγές σας και άµεση ρύθµιση οικονοµι-
κών σας θεµάτων που είναι άµεσα συνδεδε-
µένα µε τα επαγγελµατικά σας. Οι εµπειρίες 
που έχετε συλλέξει θα σας δώσουν το έναυ-
σµα για να προχωρήσετε πιο ουσιαστικά και 
να ασχοληθείτε περισσότερο µε την καλυτέ-
ρευση και αναβάθµιση της ζωής σας σε όλους 
τους τοµείς. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Σε όλα υπάρχει ένα νόηµα, οπότε δεν υπάρ-
χουν σηµαντικά και ασήµαντα, γιατί ακόµα 
και τα πιο µικρά, είναι ικανά να διασφαλίσουν 
τα συµφέροντά σας. Φροντίστε να φτιάξετε τη 
διάθεσή σας και τα κακόβουλα σχόλια να σας 
αφήνουν αδιάφορους. Η δυσαρέσκεια που 
εισπράττετε προέρχεται από τη δική σας διο-
γκωµένη φαντασία, που τα πλάθει όπως θέ-
λει. Η καχυποψία δεν είναι εύκολο να απαγκι-
στρωθεί από το µυαλό σας, αν δεν το ελέγξετε 
άµεσα και αποτελεσµατικά. 

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Βγάλτε την τρυφερότητά σας και κάντε την κα-
θηµερινότητά σας πιο γλυκιά και πιο συναρ-
παστική. Ξεµπερδέψτε οριστικά µε κάποια θέ-
µατα  για να νιώσετε ασφάλεια. Πρέπει να 
δείξετε καλή θέληση αφού τα λόγια  δε θα 
συµβαδίζουν µε τις πράξεις σας. Η υπερευαι-
σθησία που θα αντιµετωπίζετε τα πάντα, θα 
σας κάνει κάποιες φορές να νιώθετε προδο-
µένοι, γι’ αυτό πρέπει να είστε πιο ρεαλιστές 
στις απαιτήσεις σας, αλλά και σε αυτά που πι-
στεύετε. 

ΙΧΘΥΣ
∆ράστε µε γνώµονα τη λογική και έπειτα µε 
το συναίσθηµα, γιατί διαφορετικά θα παρα-
σύρεστε από τα πάθη σας και θα συµπεριφέ-
ρεστε ανάλογα. Εάν όντως υπάρχουν πράγ-
µατα που βλέπετε και δε σας βγάζουν εκεί που 
ονειρεύεστε, δώστε τέλος πριν κάνετε κακό σε 
εσάς και στο σύντροφό σας. Αν είστε ικανο-
ποιηµένοι µε τη σχέση σας µπείτε στη λογική 
µιας δέσµευσης ή κάποιας επισηµοποίησης, 
βγάζοντας τελείως από το ηµερήσιο πρόγραµ-
µά σας καυγάδες και διαφωνίες.

Στις 29 ο ∆ίας περνάει σε ανάδροµη πορεία στους Ιχθείς και θα αρχίσουν καθυστερήσεις στα επαγγελµατικά και 
οικονοµικά σας θέµατα. Στις 30 ο Ερµής περνάει στο Σκορπιό, οπότε αρχίζουν να µειώνονται οι εντάσεις και τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίσατε µε την ανάδροµη πορεία του. Στις 31 ο Άρης σε ανάδροµη πορεία στους ∆ιδύµους, 
σας κάνει νευρικούς και επιθετικούς. Βλέποντας τα σχέδιά σας να κολλάνε και προσκρούουν σε εµπόδια, θα 
αυξηθούν οι φοβίες σας και µαζί µε αυτές και τα προβλήµατά σας. 

Πότε μειώνονται οι εντάσεις και τα προβλήματα  

STAR WARS/29/10-4/11

Από τη
Άντα Λεούση

Αριθµολόγος 
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος

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

Τηλέφωνα για προσωπικό ή τηλεφωνικό ραντεβού
µε δυνατότητα πρόβλεψης και µέσω εφαρµογής:
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Π
ήρε το βάπτισµα του πυ-
ρός το 1912, µε την έναρ-
ξη του Α’ Βαλκανικού 
Πολέµου, όπου και έγρα-

ψε την πλέον ένδοξη πολεµική πε-
ρίοδό του, ενώ στο τέλος του Α’ Πα-
γκοσµίου Πολέµου κατέπλευσε 
στην Κωνσταντινούπολη, το 1918, 
υψώνοντας την ελληνική σηµαία 
ως µία από τις νικήτριες συµµαχι-
κές δυνάµεις. Ήταν 24 Οκτωβρίου 
1909, επί κυβερνήσεως Κυριακού-
λη Μαυροµιχάλη, όταν η Ελλάδα 
αγοράζει το θωρηκτό Αβέρωφ, αντί 
24 εκατοµµυρίων δραχµών, από τα 
οποία τα 8 εκατοµµύρια προέρχο-
νται από κληροδότηµα του Γεώργι-
ου Αβέρωφ.

Στις 17 Οκτωβρίου του 1944 το 
θωρηκτό επέστρεψε από το Πορτ 
Σάιντ φέρνοντας µαζί του την τότε 
εξόριστη ελληνική κυβέρνηση στην 
Ελλάδα, ο κόσµος µε δάκρυα στα 
µάτια το υποδεχόταν στην προβλή-
τα του Φαληρικού Ορµου. Το 1952 
το ένδοξο, αλλά κουρασµένο σώµα 
του «Μπάρµπα Γιώργη», όπως συ-
νήθιζαν να το αποκαλούν τα πληρώ-

µατά του, παροπλίζεται. Ο ειρηνικός 
επίλογος της πολεµικής δράσης του 
θωρηκτού γράφεται στα αµέσως 
επόµενα χρόνια. Από το 1957 έως 
το 1983 βρίσκεται αγκυροβοληµέ-
νο στον Ναύσταθµο του Πόρου, ενώ 
το 1984 ρυµουλκείται στο Φάληρο, 
όπου δένει για πάντα.

Πώς έγινε η µετατροπή 
του σε πλωτό µουσείο
Από το 1984 το Πολεµικό Ναυτι-
κό αποφάσισε να το µετατρέψει σε 
πλωτό µουσείο. Και φτάνουµε στο 
2017 όπου ο αείµνηστος εφοπλιστής 
Αλέξανδρος Γουλανδρής οραµατί-
ζεται το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ» να 
καταφέρει να σηκώσει άγκυρες και 
να βγει στις θάλασσες όχι ως σύγ-
χρονο όπλο του ελληνικού στόλου 
αλλά ως κινητό σύµβολο ελευθερί-

ας. Πράγµατι µέσω µιας διόλου ευ-
καταφρόνητης δωρεάς, καταφέρνει 
πάντα σε συνεργασία µε τους αρµό-
διους φορείς, να πλεύσει και πάλι 
στα νερά του Αιγαίου.

Ο εφοπλιστής ο οποίος έφυγε 
από τη ζωή το Μάιο του 2017 είχε 
την ευκαιρία να δει το «Αβέρωφ» 
να ρυµουλκείται µέχρι τα ναυπη-
γεία Σκαραµαγκά όπου γίνονταν οι 
εργασίες συντήρησης και επισκευ-
ής µε τα χρήµατα που αθόρυβα εί-
χε δώσει. Τον Σεπτέµβριο του ίδιου 
έτους το «Γ. Αβέρωφ» ταξίδεψε για 
πρώτη φορά µετά από δεκαετίες µέ-
χρι τη Θεσσαλονίκη όπου έµεινε για 
δυο σχεδόν µήνες µε χιλιάδες κό-
σµου να το επισκέπτονται.

∆ιαστάσεις µύθου 
Το µοναδικό πολεµικό πλοίο, το 

οποίο έχει πάρει διαστάσεις ιστο-
ρικού µύθου στη λαϊκή µνήµη είναι 
ένα πλωτό µουσείο. Η ναυπήγησή 
του ξεκίνησε το 1907 στο Λιβόρνο 
της Ιταλίας και επρόκειτο να χρησι-
µοποιηθεί από το ιταλικό Πολεµικό 
Ναυτικό. Η ακύρωση της παραγ-
γελίας από την πλευρά των Ιταλών 
συντελεί στην απόκτηση του σύγ-
χρονου θωρακισµένου καταδροµι-
κού από την Ελλάδα. Το θωρηκτό 
«Γ.Αβέρωφ» έλαβε µέρος στον Ά  
Βαλκανικό Πόλεµο ως ναυαρχίδα 
του στόλου, υπό τον Ναύαρχο Παύ-
λο Κουντουριώτη, ο οποίος αναδεί-
χθηκε σε σηµαντικό συντελεστή της 
ελληνικής νίκης στη θάλασσα. Συµ-
µετείχε στις επιχειρήσεις απελευθέ-
ρωσης των νησιών του Βορειοανα-
τολικού Αιγαίου, κατορθώνοντας να 
τρέψει σε φυγή τον εχθρικό στόλο 

στις ναυµαχίες της Έλλης (3 ∆εκεµ-
βρίου 1912) και της Λήµνου (5 Ια-
νουαρίου 1913).

Το πολεµικό πλοίο συνδέθηκε 
για σχεδόν µισό αιώνα µε την ιστο-
ρία του έθνους, ενώ σήµερα φιλο-
ξενεί το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο 
«Γ. Αβέρωφ» προς τιµήν όλων των 
πεσόντων του Πολεµικού Ναυτικού 
που υπηρέτησαν και έπεσαν για 
την πατρίδα. Τον περασµένο Μάρ-
τιο στο κατάστρωµα του θωρηκτού 
«Αβέρωφ», στη Μαρίνα Φλοίσβου, 
µπήκαν οι τελικές υπογραφές των 
συµβάσεων απόκτησης 3+1 υπερ-
σύγχρονων φρεγατών Belh@rra 
από το Πολεµικό µας Ναυτικό και 
των 6 επιπλέον Rafale που προστέ-
θηκαν στην αρχική παραγγελία των 
18 αεροσκαφών για την Πολεµική 
µας Αεροπορία.

Πλοίο-Σύμβολο της Ελευθερίας και
της Αξιοπρέπειας του Ελληνισμού

ΘΩΡΗΚΤΟ ΑΒΕΡΩΦ
Ήταν 24 Οκτωβρίου 1909, επί κυβερνήσεως Κυριακούλη Μαυροµιχάλη, όταν
η Ελλάδα αγοράζει το θωρηκτό Αβέρωφ, αντί 24 εκατοµµυρίων δραχµών, από
τα οποία τα 8 εκατοµµύρια προέρχονται από κληροδότηµα του Γεώργιου Αβέρωφ

Έχοντας στο πηδάλιό του τον ναύαρχο
Παύλο Κουντουριώτη, συνέδεσε άρρηκτα
το όνοµά του µε τις λέξεις «ελευθερία»,
«πατρίδα» και «νίκη», χωρίς να γνωρίσει
ποτέ την ήττα και την ατίµωση.
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