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Ο 
Γερµανός καγκελάριος Ότο φον 
Μπίσµαρκ είχε πει ότι «πολιτική 
είναι η τέχνη του εφικτού», εν-
νοώντας ότι αποτελεί την δυνα-

τότητα να επιτυγχάνεις το καλύτερο αποτέ-
λεσµα µε τα διαθέσιµα µέσα που έχεις. 

Επιδιωκόµενος στόχος για τους ασκού-
ντες εξουσία είναι η επίλυση προβληµάτων 
που ειδικά υπό συνθήκες κρίσεων ο βαθ-
µός δυσκολίας αυξάνεται και τα διαθέσιµα 
µέσα για την επίτευξη του είναι λιγότερα. 

Η κυβέρνηση µέσα σε αυτή την τριε-
τία κλήθηκε να διαχειριστεί µια σειρά από 
πρωτόγνωρες εξωγενείς κρίσεις που διαδέ-
χτηκαν η µία την άλλη καταφέρνοντας να 
κρατήσει τη χώρα σε µια σταθερή τροχιά 
ανάπτυξης και υλοποιώντας παράλληλα 
σχεδόν όλες τις προεκλογικές της δεσµεύ-
σεις, παρά τα όποια λάθη και αστοχίες που 
όπως είναι φυσικό υπήρξαν. Απέναντι της 
έχει µια αντιπολίτευση που απέτυχε να δη-
µιουργήσει ένα πειστικό εναλλακτικό αφή-
γηµα, όπως σηµειώνουν συνεργάτες του 
πρωθυπουργού, µε αποτέλεσµα οι πολίτες 
να συνεχίζουν να της έχουν γυρισµένη την 
πλάτη και να µην µπορεί να ψαλιδίσει την 
µεγάλη διαφορά που καταγράφει δηµοσκο-
πικά η κυβερνητική παράταξη. Στην ουσία 
έχει αποτύχει πολιτικά, όπως σηµειώνουν 
οι ίδιες πηγές, ευρισκόµενη πλέον σε ένα 
πολιτικό αδιέξοδο.

 Σε αυτό το πλαίσιο και παραφράζοντας 
τον Μπίσµαρκ εκτιµούν ότι η Κουµουνδού-

ρου χρησιµοποιεί κάθε µέσο, χωρίς ηθικούς 
ή πολιτικούς φραγµούς, ώστε να ψαλιδίσει 
την διαφορά µε τη Ν∆. Στο Μέγαρο Μαξί-
µου βλέπουν µια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ 
να αναβιώσει το κλίµα διχασµού και πόλω-
σης της περιόδου 2012-20215 που τον βοή-
θησε να ανέβει στο κύµα και ανέλθει στην 
εξουσία. Στελέχη του κυβερνητικού επιτε-
λείου µιλούν για µια απέλπιδα προσπάθεια 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης να ανακό-
ψει την µείωσης της απήχησης που έχει στο 
εκλογικό σώµα µέσα από µια τακτική λά-
σπης και κατασυκοφάντησης. «Είναι ο τρό-
πος που έχει µάθει να λειτουργεί ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ», συµπληρώνουν, «ως ένα λαϊκίστικο 

κόµµα ανέξοδων υποσχέσεων, ψέµατος και 
εξαπάτησης της κοινωνίας, µε έναν αρχηγό 
που δεν έχει γνώση των σύνθετων προβλη-
µάτων που αντιµετωπίζει ο κόσµος».

Λύσεις στα προβλήµατα  
των πολιτών 
Πως θα πορευτεί η κυβέρνηση µέχρι τις 
εκλογές, καθώς η αντιπολίτευση θα πετά 
πέτρες; Την απάντηση έδωσε πριν µερι-
κές εβδοµάδες ο πρωθυπουργός µιλώντας 
σε κοµµατική εκδήλωση, όπου υποστήριξε 
ότι «δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το µέτρο σύγκρι-
σης. Αναµετριόµαστε µε τα προβλήµατα και 
τις απαιτήσεις των πολιτών». Το ζητούµε-

Και εμείς τους 
«έχουμε», αλλά δεν 
το λέμε κιόλας!

Editorial

Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Άγκυρα, 
αυτή τη φορά από τον εκπρόσωπο της 
τουρκικής προεδρίας Ιµπραήµ Καλίν. Όπως 
υποστήριξε µιλώντας στο CNN Turk, «δεν 
συγκρινόµαστε µε την Ελλάδα σε επίπεδο 
ισχύος. Η Ελλάδα να αποσυρθεί από τα 
φυσικά της σύνορα».
«∆εν θα επιτρέψουµε καµία δηµιουργία 
απειλής από τα νησιά προς την Τουρκία. 
Αυτό το γνωρίζουν και οι Έλληνες καλά. Το 
ξέρουν καλά και οι Αµερικανοί» δήλωσε ο 
Καλίν.
 «∆εν µπορείτε να συγκρίνετε την Ελλάδα 
µε την Τουρκία σε επίπεδο ισχύος. Να 
το ξεκαθαρίσουµε αυτό. Η Ελλάδα να 
αποσυρθεί από τα φυσικά της σύνορα και 
στα πλαίσια της δικής της ισχύος να έχει 
την δική της πολιτική και στρατηγικό όραµα 
και να έχει καλές σχέσεις µε την Τουρκία» 
συµπλήρωσε.
Είπε και διάφορα άλλα για την 
αποστρατιωτικοποίηση των νησιών µας 
και για τον µεγάλο πόθο των F-16. Όπως 
σηµείωσε, «πηγαίνει καλά και µπορεί να 
ολοκληρωθεί µέσα σε δύο µήνες».
Από την άλλη ο Ερντογάν συνεχίζει 
τον… χαβά του. Ο τούρκος πρόεδρος, 
σε  συνέντευξη, αναφέρθηκε (ξανά) στην 
εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου 
«Tayfun», υποστηρίζοντας πως η Αθήνα 
«είναι εντός της εµβέλειάς του», ενώ 
συµπλήρωσε πως το βεληνεκές του, 
που τώρα φτάνει τα 561 χιλιόµετρα, «θα 
αυξηθεί». Σύµφωνα µε τον Ερντογάν, 
µάλιστα, η  δοκιµαστική εκτόξευση του 
εν λόγω όπλου «προκάλεσε πανικό στους 
Έλληνες».
Πώς, όµως, αντιµετώπισαν οι επιτελείς στο 
Πεντάγωνο την απειλή του Ερντογάν; Όπως 
ανέφερε ανώτατη στρατιωτική πηγή «και 
εµείς διαθέτουµε πυραύλους που η εµβέλειά 
τους φθάνει σε πολλές τουρκικές πόλεις 
και το γνωρίζει αυτό χρόνια η Άγκυρα, 
αλλά εµείς δεν χρειάζεται να το λέµε. ∆εν 
το κάνουµε και ζήτηµα, γιατί δεν είµαστε 
επιθετικό κράτος, δεν έχουµε επιθετικές 
βλέψεις για κανέναν γείτονά µας, σεβόµενοι 
απόλυτα το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και τις συνθήκες 
που έχουµε υπογράψει όπως όλα τα 
πολιτισµένα κράτη».
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Απαντάµε µε έργα  
στη λασπολογία  
και τον διχασµό  
που επιχειρεί 
ο κ. Τσίπρας 



Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης

νο για τον κ. Μητσοτάκη είναι να δο-
θούν λύσεις στα πρακτικά καθηµερινά 
προβλήµατα των πολιτών, διασφαλί-
ζοντας παράλληλα τα εθνικά συµφέ-
ροντα. «Στα ψέµατα και τις συκοφα-
ντίες απαντάµε µε έργα και πράξεις 
που ωφελούν την πατρίδα και τον ελ-
ληνικό λαό», αναφέρει προς τους συ-
νεργάτες του. Απέναντι στην τακτική 
της ηθικολογίας και της σκανδαλολο-
γίας της αξιωµατικής αντιπολίτευσης 
που αναµένει να συνεχιστεί εντονότε-
ρα µέχρι τις εκλογές «εµείς θα συνε-
χίσουµε τον αγώνα µας µε αφοσίωση, 
σεµνότητα και σεβασµό στον πολίτη» 
είναι αυτό που έχει διαµηνύσει στους 
υπουργούς της κυβέρνησης του.

Πρώτο µέτωπο 
η οικονοµία
Το πρώτο µέτωπο είναι η οικονοµία, 
εκεί όπου θα δοκιµαστεί η κυβερνητι-
κή πολιτική τους επόµενους µήνες µε 
τις πληθωριστικές πιέσεις να παραµέ-
νουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ η 
αύξηση των επιτοκίων από την Ευρω-

παϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβαρύνει 
τους δανειολήπτες. Με την αυστηρή 
προϋπόθεση να µην υπερβεί τις δη-
µοσιονοµικές δυνατότητες της χώρας, 
για να αποφύγει κάθε περιπέτεια που 
κόστισε ακριβά στο παρελθόν, η από-
φαση της κυβέρνησης είναι να συνε-
χιστεί η στήριξη στα νοικοκυριά
� ειδικά τα ευάλωτα νοικοκυριά και 
τις επιχειρήσεις- απέναντι σε αυτή την 
παγκόσµια έξαρση της ακρίβειας.

 Μέχρι στιγµής έχουν δαπανη-
θεί παραπάνω από 7 δισ. ευρώ για 
την συγκράτηση των τιµών του ηλε-
κτρικού ρεύµατος, ενώ αντίστοι-
χες παρεµβάσεις γίνονται στο φυσι-
κό αέριο. Τα Χριστούγεννα έρχεται 
η ενίσχυση παραπάνω από ένα εκα-
τοµµύριο πολιτών µε το έκτακτο βοή-
θηµα των 250 ευρώ και από την 1η Ια-
νουαρίου οι αυξήσεις στις συντάξεις 
οι οποίες -καθώς φαίνεται- θα ξεπε-
ράσουν το 7,5%. Παρά την δυσµενή 
συγκυρία η οικονοµία παραµένει σε 
τροχιά ανάπτυξης, κάτι που αναµένε-
ται να συνεχιστεί και το 2023 δηµιουρ-
γώντας τα δηµοσιονοµικά περιθώρια 

για επιπλέον µέτρα στήριξης και οικο-
νοµικές ελαφρύνσεις στο δρόµο προς 
τις εκλογές.

Τα ελληνοτουρκικά 
Το δεύτερο µεγάλο µέτωπο είναι οι 
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ελλάδα 
και Τουρκία βαδίζουν παράλληλα 
προς τις κάλπες, κάτι που επιτείνει την 
ανησυχία για τις κινήσεις της Άγκυ-
ρας, καθώς αυξάνει την προκλητική 
ρητορική και την ένταση σε µια προ-
σπάθεια του καθεστώτος Ερντογάν 
να αλλάξει την ατζέντα στο εσωτερι-
κό της χώρας του, όπου η οικονοµία 
µαστίζεται από τον πληθωρισµό, η λί-
ρα κατρακυλά και οι πολίτες αντιµε-
τωπίζουν το φάσµα της φτώχειας. Η 
Αθήνα παρακολουθεί την κλιµάκωση 
σε ρητορικό επίπεδο από την πλευρά 
της Τουρκίας αντιτάσσοντας ψυχραι-
µία και αποφασιστικότητα. Η ψυχραι-
µία εδράζεται στην ισχυροποίηση της 
αµυντικής θωράκισης της χώρας και 
της ξεκάθαρης στήριξης που απολαµ-
βάνει από συµµάχους και εταίρους, 
καθώς οι ελληνικές θέσεις έχουν βρει 
ανταπόκριση και ο τουρκικός αναθεω-
ρητισµός να καταδικάζεται πλέον από 
όλους. Η ελληνική πλευρά δεν πρό-
κειται να µπει σε έναν ανέξοδο αντα-
γωνισµό δηλώσεων, όπως τονίζουν 
πηγές του Μεγάρου Μαξίµου, ενώ ο 
κ. Μητσοτάκης αποδίδει εν µέρει το 
τουρκικό ντελίριο προκλητικότητας 
στα εσωτερικά προβλήµατα που αντι-
µετωπίζει ο Τούρκος πρόεδρος. «Αν 
και η Ελλάδα είχε παραπάνω από 
85% πληθωρισµό, ίσως θα ήθελα κι 
εγώ να αλλάζω συνέχεια τη συζήτηση 
και να την κατευθύνω σε άλλους το-
µείς και σε άλλη θεµατολογία», όπως 
είπε από το Βερολίνο, όπου συµµετεί 
χε στη ∆ιάσκεψη για τα ∆υτικά Βαλ-
κάνια.

Ισχυρό προβάδισµα 
σε όλες τις δηµοσκοπήσεις
Επειδή, όµως, ο δρόµος προς τις κάλ-
πες δεν είναι στρωµένος µε ροδοπέ-
ταλα, η προσέγγιση της κυβέρνησης 
στην αντιµετώπιση της λασπολογί-
ας και του διχασµού που επιχειρεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ µε την προσήλωση της στην 
αντιµετώπιση των προβληµάτων και 
των προκλήσεων που αντιµετωπί-
ζουν η χώρα και η κοινωνία είναι η 
µια πλευρά του νοµίσµατος. Το κυβερ-
νών κόµµα ύστερα από 3,5 χρόνια δι-

ακυβέρνησης δείχνει να ανθίσταται 
στη φθορά του χρόνου και να διατη-
ρεί ένα ισχυρό προβάδισµα σε όλες 
τις δηµοσκοπήσεις έναντι της αξιωµα-
τικής αντιπολίτευσης, αλλά αυτό δεν 
αποτελεί αιτία εφησυχασµού, όπως 
συχνά σηµειώνουν κυβερνητικά στε-
λέχη. Ο πόλεµος φθοράς που έχει 
ξεκινήσει η Κουµουνδούρου προς 
το παρόν, σύµφωνα µε τα ευρήµατα 
όλων των µετρήσεων, δεν αποδίδει, 
όµως, την ώρα των εκλογών µπορεί 
να στοιχίσει τον κρίσιµο αριθµό ψη-
φοφόρων που δεν θα κρίνει την πρω-
τιά αλλά την δυνατότητα σχηµατισµού 
αυτοδύναµης κυβέρνησης από τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό τον κίν-
δυνο θέλει να αντιµετωπίσει εγκαί-
ρως το κυβερνητικό επιτελείο, προ-
σαρµόζοντας την στρατηγική του. Για 
αυτό οι απαντήσεις θα είναι άµεσες, 
κάθε φορά που η Κουµουνδούρου θα 
καταφεύγει στην δηµιουργία εντυπώ-
σεων και την παραπλάνηση των πο-
λιτών µε ψευδή στοιχεία, όπως στην 
υπόθεση των πλειστηριασµών. Ταυ-
τόχρονα, το κυβερνητικό επιτελείο θα 
ξεκινήσει σταδιακά να θυµίζει τα έρ-
γα και τις ηµέρες της συγκυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ «που αποδοκιµά-
στηκε στις προηγούµενες εκλογές από 
τον ελληνικό λαό εξαιτίας της τραγι-
κής κυβερνητικής της θητείας», όπως 
σηµειώνουν κυβερνητικά στελέχη. Σε 
αυτά περιλαµβάνουν την «περήφανη 
διαπραγµάτευση» των κ. Βαρουφά-

κη και Τσίπρα, τα capital controls, τις 
κλειστές τράπεζες, τις ανεξέλεγκτες 
ροές µεταναστών που «λιάζονταν» 
στην ελληνική επικράτεια, έως την 
φοροµπηχτική πολιτική που εξόντωσε 
τη µεσαία τάξη και το σχέδιο άλωσης 
της ελληνικής ∆ικαιοσύνης µε πρωτα-
γωνιστή στενό συνεργάτη του κ. Τσί-
πρα. Όλα αυτά, όπως τονίζουν οι ίδιες 
πηγές «απαξίωσαν τον ΣΥΡΙΖΑ στη 
λαϊκή συνείδηση και έφεραν τη χώ-
ρα σε δεινή θέση σε κάθε επίπεδο».

Η σύγκριση 
«Στο τέλος της τετραετίας οι πολίτες 
θα µπορούν να συγκρίνουν τα πε-
πραγµένα των δύο κυβερνήσεων 
και θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουρ-
γός και ποιο κόµµα θα κρατήσουν το 
τιµόνι της χώρας σε αυτή την κρίσι-
µη συγκυρία για την πατρίδα», όπως 
σηµειώνει ο κ. Μητσοτάκης σε συ-
νοµιλητές του, εκφράζοντας την αι-
σιοδοξία του ότι ο στόχος της αυτο-
δυναµίας στις δεύτερες εκλογές είναι 
απολύτως εφικτός για τη Ν∆.

Σκανάρισµα 
των υποψηφίων 
Ο κοµµατικός µηχανισµός έχει τεθεί 
σε πλήρη λειτουργία και ήδη συγκε-
ντρώνονται βιογραφικά για την στε-
λέχωση των ψηφοδελτίων. Στόχος, 
όπως διαµηνύουν αρµόδια στελέχη, 
είναι η ανανέωση τους µε πρόσωπα 
που έχουν έρεισµα στις τοπικές κοι-
νωνίες, ικανότητες και αναγνωρι-
σµένη επαγγελµατική και κοινωνική 
πορεία. Το σκανάρισµα των υποψηφι-
οτήτων έχουν αναλάβει ο γραµµατέας 
του κόµµατος Παύλος Μαρινάκης, ο 
στενός συνεργάτης του πρωθυπουρ-
γού Θανάσης Νέζης και ο γενικός 
γραµµατέας του πρωθυπουργού και 
διευθυντής της Ν∆ Γιάννης Μπρα-
τάκος, οι οποίοι όταν ολοκληρώσουν 
την προεργασία θα παρουσιάσουν τις 
τελικές λίστες στον κ. Μητσοτάκη µε-
τά τις γιορτές για να κλειδώσουν τα 
ψηφοδέλτια του κόµµατος.

Ταυτόχρονα ο γενικός γραµµα-
τέας Συντονισµού της κυβέρνησης 
Θανάσης Κοντογεώργης και ο βου-
λευτής Χάρης Θεοχάρης έχουν ανα-
λάβει να καταρτίσουν το κυβερνητι-
κό σχέδιο της Ν∆ για την επόµενη 
τετραετία που θα τεθεί στην κρίση 
των πολιτών στην προεκλογική πε-
ρίοδο. 

Σε οικονοµία και 
ελληνοτουρκικά 
έχουν στραµµένη 
την προσοχή τους 
τα κυβερνητικά 
στελέχη, στην
τελική ευθεία 
για τις κάλπες  
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Ποιος  ΣΥΡΙΖΑ; Τα προβλήματα των πολιτών μας απασχολούν



Η
  Ελλάδα  φέτος αναµένεται  να 
καταγράψει ανάπτυξη κοντά 
στο 6%, νέο ρεκόρ στον του-
ρισµό, νέο ρεκόρ  στις  εξαγω-

γές αλλά και στις ξένες επενδύσεις που θα 
σπάσουν το περσινό ρεκόρ 20ετίας, των 
4,84 δισεκατοµµυρίων. Η οικονοµία της 
χώρας, παρά την πανδηµία και την ενερ-
γειακή κρίση, δείχνει ισχυρά σηµάδια 
αντοχής και σταθερότητας.  

∆εν είναι όµως όλα ρόδινα. Οι παρε-
νέργειες από την ενεργειακή κρίση χτυ-
πούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις.  Η ακρίβεια στα ενεργειακά 
προϊόντα και στο σούπερ µάρκετ στριµώ-
χνει τους καταναλωτές, αδειάζει τις τσέπες 
τους και καταγράφεται ως το  µείζον πρό-
βληµα της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη 
στιγµή αλλά και της κυβέρνησης.

Παρόλα αυτά σ όλες τις δηµοσκοπήσεις 
οι πολίτες στηρίζουν την οικονοµική πολι-
τική του κ. Μητσοτάκη και την πορεία της 

χώρας προς την ανάπτυξη και τις επενδύ-
σεις, κι όχι του κ. Τσίπρα. Και αυτό είναι 
το µείζον πρόβληµα για την αντιπολίτευση, 
αφού οι εκλογές κρίνονται στην οικονοµία, 
κρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών για 
καλύτερες µέρες.

«Σωσίβιο» ακρίβεια για ΣΥΡΙΖΑ
Στον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν πολύ καλά πως 
δεν µπορούν να «χτυπήσουν» τον Μη-
τσοτάκη στην οικονοµία. Γι’ αυτό κατα-
φεύγουν στην πολιτική αξιοποίησης της 
ακρίβειας, το καταγράφουν ως ευθύνη 

του ίδιου του πρωθυπουργού, παραβλέ-
ποντας στις αναλύσεις τους, πως το πρό-
βληµα είναι πανευρωπαϊκό και αµερικα-
νικό, και έχει ρίζες στη ρωσική εισβολής 
και τις κυρώσεις. Και καλά κάνουν και το 
αξιοποιούν, αντιπολίτευση είναι. 

Όµως οι λύσεις που προτείνουν οι 
ίδιοι, µέσα από τη µείωση του ΦΠΑ στα 
προϊόντα του σούπερ µάρκετ   και του 
ΕΦΚ στα καύσιµα, χωρίς να λένε ποιός 
θα πληρώσει το λογαριασµό, αφού οι µει-
ώσεις αφορούν και πλούσιους και φτω-
χούς δηµιουργούν απορίες. Οι µειώσεις 
των έµµεσων φόρων ως οριζόντιες, ωφε-
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Στην Κουµουνδούρου, οι «σύντροφοι», χωρίς όραµα για το 
µέλλον της κοινωνίας και µε µοναδικό σύνθηµα «να φύγει ο 
Μητσοτάκης» θα προχωρήσουν σε κινήσεις που θα ευτελί-

σουν την πολιτική ζωή της χώρας και θα µας θυµίσουν το ‘89

Ο ΣΥΡΙΖΑ και 
ο Τσίπρας, αφού 
δεν µπορούν να 
αντιµετωπίσουν 
τον Μητσοτάκη 
στην οικονοµία και 
τα εθνικά θέµατα, 
καταφεύγουν σε 
συκοφαντίες και 
σκανδαλολογία, 
επιχειρώντας 
χτυπήµατα «κάτω 
από τη µέση» 
ακόµη και µε 
την φρικιαστική 
υπόθεση του 
Κολωνού 

ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ…    ΠΑΡΕΛΘΟΝ 



λούν περισσότερο τους έχοντες από τους 
µη έχοντες.

Μπορεί η ακρίβεια να καταγράφεται 
ως το σοβαρότερο πρόβληµα της κοινω-
νίας, αλλά δεν χρεώνεται εξ΄ ολοκλήρου 
στην κυβέρνηση από τους πολίτες για αυ-
τό και δεν έχει αποδώσει αρκετά εκλογι-
κά οφέλη στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν στην Κου-
µουνδούρου για να αντιµετωπίσουν  τον 
Μητσοτάκη; Πρόγραµµα δεν έχουν για 
την οικονοµία, ούτε νέο άφθαρτο αρχηγό 
ή νέα στελέχη, κυβέρνηση δεν είναι για 
να διαθέτουν χρήµατα για ψήφους και να 
κάνουν προσλήψεις και απευθείας ανα-
θέσεις, όπως το 2019.  Να καταθέσουν τα 
όπλα και  “να κουνήσουν µαντήλι” στην 
εξουσία;

 Όχι βέβαια. Θα κάνουν ξανά αυτό που 
γνωρίζουν καλά. Την πολιτική της συκο-
φαντίας, τους ψεύδους και των ανεκπλή-
ρωτων υποσχέσεων που τους οδήγησαν 

στη νίκη το 2015. Έµεινε στη πολιτική ιστο-
ρία µας η υπόσχεση- δέσµευση για το σκί-
σιµο του µνηµονίου σε µια µέρα, για τη 
«σεισάχθεια» στα βάρη των στεγαστικών 
δανείων, για την επαναφορά των κοµµέ-
νων µισθών και συντάξεων, όπως φυσικά 
και η «κωλοτούµπα». 

Στην Κουµουνδούρου πιστεύουν πως 
οι προηγούµενες εκλογές λειτούργησαν 
ως «κολυµβήθρα του Σιλωάµ» για τον 
πρωτοφανή εµπαιγµό της ελληνικής κοι-
νωνίας. Είναι όµως έτσι; Ξεκινούν από 
µηδενική βάση;

 Επιστροφή στο  2014
Οι δηµοσκοπήσεις δεν συµφωνούν µε 
αυτή την άποψη. Οι µνήµες παραµένουν 
ισχυρές, ακόµα και πολλά στελέχη, βαθιά 
µέσα τους, δεν  πιστεύουν, στο «ξέπλυµα» 
των ευθυνών τους για το τρίτο µνηµόνιο 
και της ασχετοσύνης που έδειξαν,  αφού 
τέσσερα χρόνια τώρα απέφυγαν µια ει-
λικρινή αυτοκριτική για τα τεράστια λά-
θη τους. 

Οπότε τα «όπλα» που µένουν  για να 
αντιµετωπίσουν τον κ. Μητσοτάκη είναι 
µια συνεχής επίθεση κατά της ηθικής του, 
της παράταξης του και των υπουργών του.   
Η ίδια η κυβέρνηση «φρόντισε» και έδω-
σε δύο µεγάλες αφορµές και ευκαιρίες 
στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστηµα.  Μια 
µε την υποκλοπή του τηλεφώνου του κ. 
Ανδρουλάκη και άλλη µια, τώρα, µε την 
υπόθεση του βουλευτή Ανδρέα Πάτση.

Αν κι αυτά δεν ακούµπησαν ιδιαίτερα, 
την ελληνική κοινωνία που ενδιαφέρεται 
πρωτίστως για την ποιότητα της διαβίω-
σης της τον χειµώνα, εν τούτοις, αποτέ-
λεσαν επιπλέον σταγόνες στο ποτήρι της 
απογοήτευσης  προς τη Ν∆, από  κεντρώ-
ους πολίτες.  Ήταν αρκετά, όµως, για τον 
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρότι έχει, αυτή την 
περίοδο, δύο υπουργούς του στο  «σκα-
µνί» του Ειδικού ∆ικαστηρίου για διαφθο-
ρά, να δείχνει τη Ν∆ και να την καταγ-
γέλλει. 

«Πες πες κάτι θα µείνει»
Η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή, η 
αξιοποίηση της επικαιρότητας , καταγ-
γελίες για ο,τι «πετάει, κολυµπάει η περ-
πατάει» και πιστεύουν πως  «πες πες κάτι 
θα µείνει». Μια καταγγελία του κοµµατι-
κού τύπου τους, γίνεται είδηση. Ο κ. Τσί-
πρας και οι βουλευτές του την αναπαρά-
γουν και την καταθέτουν ως ερώτηση  στη 
Βουλή. Και από καταγγελία γίνεται σιγά- 
σιγά «γεγονός». Απευθείας αναθέσεις λί-
γων χιλιάδων ευρώ, που αναρτήθηκαν 

στη ∆ιαύγεια µετατρέπονται από τον  κ 
Τσίπρα  σε «εφόρµηση στον πλούτο».

Για τους παιδοβιαστές 
Η συγκλονιστική υπόθεση παιδεραστίας 
στον Κολωνό ανάγεται σε µείζον πολιτι-
κό ζήτηµα  και επιβάλλεται «ποινή» από 
τον ΣΥΡΙΖΑ στη Ν∆ µε το εµετικό χά-
σταγκ «Ν∆-παιδεραστές», έως ότου απο-
καλύφθηκε πως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και 
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είναι εµπλεκόµενα 
στην απεχθέστατη αυτή ιστορία. 

Στους έξι µήνες που αποµένουν ως τις 
εκλογές ο κ. Τσίπρας θα ακολουθήσει πο-
λιτική ανάλογη µε εκείνη του 2014 που 
τον έφερε στην εξουσία. Εφόσον δεν µπο-
ρεί να αντιπαρατεθεί µε τον κ Μητσοτάκη, 
ούτε στην οικονοµία, ούτε στην εξωτερι-
κή και αµυντική πολιτική και χωρίς όρα-
µα για το µέλλον της κοινωνίας και µε µο-
ναδικό σύνθηµα «να φύγει ο Μητσοτάκης» 
θα προχωρήσει σε κινήσεις που θα ευτελί-
σουν την πολιτική ζωή της χώρας και θα 
µας θυµίσουν το ‘89. 

Γνωρίζει πως σε αυτές τις εκλογές παί-
ζεται και το δικό του προσωπικό παιχνίδι . 
Έχει έξι µήνες για να κάνει τη χώρα µπά-
χαλο, όχι για να βγει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ - 
ξέρει πως είναι απίθανο - αλλά να πιάσει 
ποσοστό κοντά στο 30 %. Είναι η σανίδα 
σωτηρίας του. Μέσα από το χάος που επι-
θυµεί να δηµιουργήσει, επιδιώκει να βρει  
τη διέξοδο για την πολιτική του επιβίωση.   
Τι θα κάνει η κυβέρνηση για να αντιµετω-
πίσει έναν Τσίπρα µαινόµενο και ψευδόµε-
νο; Ο,τι κάνει και µε τις επιθέσεις, τα ψέµα-
τα και τις απειλές του Ερντογάν;   Θα δείξει 
ψυχραιµία ή θα ανοίξει τα συρτάρια της, κι 
όποιον …πάρει ο Χάρος;
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Ο Αλέξης γνωρίζει πως σε 
αυτές τις εκλογές παίζεται 

και το δικό του προσωπικό 
στοίχηµα . Έχει έξι µήνες για 

να κάνει τη χώρα µπάχαλο, 
όχι για να βγει - ξέρει πως 

είναι απίθανο - αλλά να 
πιάσει ποσοστό κοντά στο 

30 %. Είναι η… σανίδα 
σωτηρίας του. Μέσα από 
το χάος που επιθυµεί να 

δηµιουργήσει, επιδιώκει 
να βρει  τη διέξοδο για την 

πολιτική του επιβίωση.

ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ…    ΠΑΡΕΛΘΟΝ 



Τ
ο περιβόητο «πόθεν 
έσχες» νοµοθετήθη-
κε για πρώτη φορά το 
1964. Κοντεύουν δη-

λαδή 60 χρόνια από την πρώτη 
φορά που τα πολιτικά πρόσωπα 
κατέθεσαν τον κατάλογο των πε-
ριουσιακών τους στοιχείων και 
τις µεταβολές που γίνονται σ’ αυ-
τά από χρόνο σε χρόνο.

 Ο αρχικός νόµος µάλιστα, 
που ήρθε στην Βουλή µε πρόταση 
του Γεωργίου Παπανδρέου, έφε-
ρε τον βαρύγδουπο αλλά και χα-
ρακτηριστικό τίτλο «για την προ-
στασία της τιµής του πολιτικού 
κόσµου». ∆εκαετία την δεκαετία, 
οι υπόχρεοι αυξήθηκαν, καθώς 
νέα νοµοθετήµατα προστέθηκαν 
πάνω στα παλιά. Μάταιος κόπος, 
η πράξη απέδειξε ότι το περίφη-
µο «πόθεν έσχες» που υποβάλλον 
χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο, 
κάθε άλλο παρά διέσωσε την τι-
µή των επαγγελµατικών οµάδων 
που ελέγχονται µέσω αυτού. Το 
είδαµε και στις µέρες µας. Εν έτει 
2022, ο Ανδρέας Πάτσης µια χα-
ρά κατάφερνε και να έχει άψογο 
«πόθεν έσχες» και τις «δουλειές» 
του να κάνει χωρίς πρόβληµα. 

Ξεπερασµένο 
και αναποτελεσµατικό
Και µόνο ο παλιακός του τίτλος 
αρκεί για να συνειδητοποιήσουµε 
ότι αυτό το σύστηµα ελέγχου εί-
ναι απολύτως ξεπερασµένο, άρα 
και αναποτελεσµατικό. Είναι µά-
λιστα τόσο ακαταλαβίστικο, που 
κατά καιρούς έχω ακούσει τις πιο 
αντιφατικές κριτικές. Άλλοι λέ-
νε ότι το «πόθεν» δεν αρκεί διότι 
χρειάζεται και το «έσχες» κι άλλοι 
ενοχλούνται διότι ο συγκεκριµέ-
νο σύστηµα καλύπτει το «έσχες» 
αλλά αποκρύπτει το «πόθεν». 
Μπάχαλο. Στην πραγµατικότητα, 
το σύστηµα είναι πλήρως ακατα-
λαβίστικο και απαξιωµένο, οι δε 
προτάσεις αλλαγής ή βελτίωσης 

του εργαλειοποιούνται προσχη-
µατικά κάθε φορά που αποδει-
κνύεται η ανεπάρκεια του.

Παράνοµος πλουτισµός 
Ο γράφων ούτε νοµικός είναι, ού-
τε κοµπιουτεράς για να γνωρίζει 
τις δυνατότητες ηλεκτρονικών δι-
ασταυρώσεων, ούτε εφοριακός 
για να ξέρει τα κόλπα όσων προ-
σπαθούν να κρύψουν περιουσια-
κά στοιχεία. Ξέρει τα τυπικά του 
πράγµατος. Ότι δηλαδή, υποχρέ-
ωση υποβολής «πόθεν έσχες» 
έχουν οι πολιτικοί, οι δικαστι-
κοί, οι δηµοσιογράφοι, οι ιδιο-
κτήτες µέσων ενηµέρωσης και 
µια σειρά από ανώτατοι δηµόσι-
οι υπάλληλοι. Το γιατί, είναι φα-
νερό. Όλοι αυτοί, λόγω της εργα-
σίας τους έχουν (θεωρητικά) την 
δυνατότητα για παράνοµο πλουτι-
σµό. Η υποβολή λοιπόν του κατα-
λόγου των κινητών και ακίνητων 
περιουσιακών τους στοιχείων, µα-
ζί µε τις µεταβολές τους από χρό-
νο σε χρόνο, υποτίθεται ότι θα 

τους εµποδίσει να κάνουν την πα-
ρανοµία. 

∆εν δουλεύει πλέον…
Η πράξη έχει αποδείξει ότι αυ-
τό δεν δουλεύει. Παλιότερα µά-
λιστα, υπήρχε σφοδρή πολιτική 
κριτική για το σύνολο του πολι-
τικού κόσµου, επειδή η επιτρο-
πή που έλεγχε τα «πόθεν έσχες» 
των βουλευτών και των υπουρ-
γών, αποτελούνταν από βουλευ-
τές. Για να σταµατήσει λοιπόν το 
«Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει» 
µπήκαν µέσα στην επιτροπή δι-
καστικοί, κατά πλειοψηφία µάλι-
στα. Και πάλι όµως δεν υπήρξε 
καµία ουσιαστική βελτίωση στην 
αποτελεσµατικότητα του συστή-
µατος. Το ίδιο είχε συµβεί παλιό-
τερα, όταν το «πόθεν έσχες» από 
χειρόγραφο έγινες ηλεκτρονικό. 
Όλοι ήλπισαν τότε ότι τα βουνά 
µε φακέλους που στοιβάζονται σε 
υπόγεια δίχως κανένας να τους 
ανοίξει, θα αντικατασταθούν από 
αυτόµατες ηλεκτρονικές διασταυ-

ρώσεις. Μάταιες ελπίδες. Στα 60 
χρόνια λειτουργίας του συστήµα-
τος, µόνο έναν τσάκωσαν. Τον 
Άκη Τσοχατζόπουλο. ∆εν το λες 
και τεράστια επιτυχία. 

Το πιο hot όµως κοµµάτι 
της ιστορίας
Εξάλλου, στην περίπτωση του Αν-
δρέα Πάτση εξ’ αιτίας του οποί-
ου αναζωπυρώθηκε η σχετική συ-
ζήτηση, το προβληµατικό «πόθεν 
έσχες» ήταν µια παρανυχίδα του 
συνολικού θέµατος. Είχε εξωχώ-

6
TODAY PRESSFR

EETODAY PRESSFR
EE

∆ΙΑ... ΧΕΙΡΟΣ/
Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένας τύπος 
που νταραβερίζεται 
µε εισπρακτικές 
εταιρείες, δεν είναι 
πολιτικά και κοινωνικά 
αποδεκτός για 
εκπρόσωπος του λαού

Στα 60 χρόνια 
λειτουργίας του 
συστήµατος, µόνο έναν 
τσάκωσαν. Τον Άκη 
Τσοχατζόπουλο. 
∆εν το λες και 
τεράστια επιτυχία

Ο εν λόγω κύριος βουλευτής µια χαρά 
κατάφερνε και να έχει άψογο «πόθεν έσχες» 

και τις «δουλειές» του να κάνει χωρίς πρόβληµα 

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

Ο ΠΑΤΣΗΣ, 
το πόθεν 

έσχες και…
ΠΟΘΕΝ ΑΙΣΧΟΣ 



ρια εταιρεία, την οποία δεν δή-
λωσε. Μετείχε και σε εταιρείες 
του εξωτερικού, δραστηριότητα 
που απαγορεύεται για βουλευ-
τή, το είχε δηλώσει και κανένας 
απ’ αυτούς που έλεγξαν το «πό-
θεν έσχες» του δεν του επέβαλε 
κύρωση. Το πιο hot όµως κοµµά-
τι της ιστορίας Πάτση ήταν η ανά-
µειξη του σε εξαγορά δανείων και 
οι δουλειές που έκανε µε δηµό-
σιο χρήµα. Τα δυο τελευταία εί-
ναι ζητήµατα ηθικής φύσεως για 
κυβερνητικό µάλιστα βουλευτή, 
δεν εµπίπτουν όµως διόλου στις 
διατάξεις που αφορούν το «πόθεν 
έσχες». Ακόµα και αν τα έγραφε 
όλα αυτά χαρτί και καλαµάρι, κα-
νένας από την επιτροπή ελέγχου 
δεν θα του έλεγε το παραµικρό. Η 
επιτροπή ελέγχει το νόµιµο, δεν 
ασχολείται µε το ηθικό. 

Άρα εδώ έχουµε δυο παράλ-
ληλες µεν, αλλά διαφορετικές 
υποθέσεις. Μπορεί να εµφανί-
στηκαν µαζί στην περίπτωση του 
Πάτση, δείγµα ότι ο άνθρωπος 
αυτός είχε στόχο το χρήµα και 
µόνο, πλην η αντιµετώπιση τους 
απαιτεί διαφορετικές πρωτοβου-
λίες εκ µέρους της πολιτείας και 
των πολιτικών κοµµάτων. Η πο-
λιτεία πρέπει να βρει τρόπο να 
κάνει πιο λειτουργικό και απο-
τελεσµατικό τον έλεγχο του «πό-
θεν έσχες». ∆εν ξέρω πόσο δύ-
σκολο είναι αυτό, υποθέτω ότι 
κάπου στον ανεπτυγµένο κόσµο 
θα εφαρµόζονται προηγµένα συ-
στήµατα που πρέπει να αντιγρά-
ψουµε, φρονώ όµως ότι είναι ευ-
κολότερο από το να περιοριστούν 
διάφοροι βουλιµικοί που εισχω-
ρούν στην πολιτική για να πλου-
τίσουν. 

Παθογένειες 
του πολιτικού µας 
συστήµατος
Η περίπτωση Πάτση ανέδειξε όλες 
τις παθογένειες του πολιτικού µας 
συστήµατος, αλλά και όλες τις δυ-
σλειτουργίες του. Ένας βουλευ-
τής µπορεί νόµιµα να ασκήσει το 
επάγγελµα του κι αν σ’ αυτό πε-
ριλαµβάνονται και δουλειές µε το 
δηµόσιο δεν υπάρχει τίποτα το πα-
ράνοµο σ’ αυτό. Απλώς είναι θέµα 
ηθικής τάξεως. Πριν µια εικοσαε-
τία, για να αποφευχθούν κάτι τέ-
τοια, είχε θεσπιστεί το ασυµβίβα-
στο της βουλευτικής ιδιότητας και 
της επαγγελµατικής δραστηριότη-
τας. Καταργήθηκε µε πάταγο, διό-
τι όλοι συνειδητοποίησαν τότε ότι 

η πολιτική γινόταν πεδίο ενασχό-
λησης µόνο των πλουσίων. Το άλ-
λαξαν και καταλήξαµε ξανά στους 
Πάτσηδες. 

Η επιλογή 
των υποψηφίων 
Άνοιξε βέβαια η δηµόσια συζήτη-
ση για τον τρόπο που τα κόµµατα 
επιλέγουν τους υποψηφίους τους. 
Παλιά συζήτηση που ποτέ δεν 
έφερε κάποιο πρακτικό αποτέλε-
σµα. Τα κόµµατα διαλέγουν αν-
θρώπους µε κοινωνική και επαγ-
γελµατική επιφάνεια, µε γκελ στα 
στρώµατα των ψηφοφόρων, µε 
προοπτικές µετεξέλιξης µέσα στην 
αρένα της πολιτικής. Κατά τούτα, 
η δεξαµενή τους απέχει από την 
δεξαµενή των αγίων και των απο-
λύτως ενάρετων. Ο στοιχειώδης 
έλεγχος πάντα γίνονταν, να µην 
πέσουν πάνω σε κάποιον παραβα-
τικό ή απρόσµενο, όµως σε γενι-
κές γραµµές αυτοί που θέλουν να 
ασχοληθούν µε την πολιτική εί-
ναι άνθρωποι ικανοί, καταφερτζή-
δες και συχνά αδίστακτοι. Πέραν 
τούτου, κανένας τυπικός έλεγχος 
δεν µπορεί να χωθεί βαθιά µέσα 
στην ψυχή των ανθρώπων και των 
απώτερων ονείρων τους.

Οι εισπρακτικές 
Στην περίπτωση του Πάτση βέ-
βαια, το πράγµα ήταν φανερό. 
Ένας τύπος που νταραβερίζεται 
µε εισπρακτικές εταιρείες, δεν εί-
ναι πολιτικά και κοινωνικά αποδε-
κτός για εκπρόσωπος του λαού. Η 
δραστηριότητα του είναι νόµιµη, 
αλλά το ηθικό της περιτύλιγµα εί-
ναι προβληµατικό. Ο συγκεκριµέ-
νος θα έπρεπε λοιπόν να έχει κο-
πεί ευθύς εξ αρχής, όµως δεν είναι 
όλοι οι βουλιµικοί του χρήµατος το 
ίδιο φανεροί µε τον Πάτση. Υπάρ-

χουν κι εκείνοι που είναι έντιµοι 
και καθαροί διότι ποτέ δεν βρέθη-
καν µπροστά σε πειρασµό, έντιµοι 
και ηθικοί κατά τύχη. Πως όµως 
θα εξασφαλιστεί ότι δεν θα ενδώ-
σουν έτσι και βρεθούν σε µια θέ-
ση που στο πλάι της τρέχει εύκολο 
δηµόσιο χρήµα;

Οι απ’ ευθείας αναθέσεις
Το ίδιο πάνω-κάτω συµβαίνει και 
µε τις περιβόητες απ’ ευθείας ανα-
θέσεις. Όλοι συµφωνούν ότι πρό-
κειται για εκκολαπτήριο συναλλα-
γής και διαφθοράς, αλλά από την 
άλλη οι δηµόσιοι διαγωνισµοί 
χρειάζονται δύο και τρία χρόνια 
για να ολοκληρωθούν. Κάποιες 
κρατικές δουλειές όµως πρέπει 
να γίνονται άµεσα, πόσες φορές 
οι υπουργοί και οι διοικητές µας 
δεν έχουν κατηγορηθεί για βρα-
δύτητα και αναποτελεσµατικότητα 
σε τρέχοντα καίρια προβλήµατα; 
∆εν δικαιολογώ τίποτα, δεν καλύ-
πτω κανέναν, απλώς περιγράφω 
µια πολύπλοκη κατάσταση στην 
οποία δεν υπάρχει εύκολη και ευ-
κρινής λύση.

Η υπόθεση Πάτση που ανέ-
δειξε µια σειρά από προβλήµα-
τα, αντιµετωπίστηκε άµεσα από 
τον πρωθυπουργό. Προφανώς η 
Ν∆ θα πληρώσει κάποιο κόστος 
και γι αυτό, αυτά λειτουργούν σω-
ρευτικά. Θα πλήρωνε όµως πολύ 
µεγαλύτερο αν δεν υπήρχε άµεση 
διαγραφή του. Και ασφαλώς ήταν 
αναµενόµενο να αρπάξει την ευ-
καιρία ο ΣΥΡΙΖΑ και να την κάνει 
σηµαία της αντιπολιτευτικής της 
πολιτικής. Στο τέλος-τέλος έχει δί-
κιο για τον ίδιο τον Πάτση, ανεξαρ-
τήτως αν συµφωνεί κανείς µε την 
γενίκευση που επιχειρείται  µέ-
σω των ισχυρισµών για «γαλάζιες 
ακρίδες». Ένα πάντως είναι δεδο-
µένο. Αν και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
εισπράξει δηµοσκοπικά ποσοστά, 
τότε οι ελπίδες του γίνονται όλο 
και πιο µηδαµινές.  
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Η πολιτεία πρέπει να βρει τρόπο να κάνει

πιο λειτουργικό και αποτελεσµατικό
τον έλεγχο του «πόθεν έσχες». ∆εν ξέρω

 πόσο δύσκολο είναι αυτό, υποθέτω ότι κάπου
στον ανεπτυγµένο κόσµο θα εφαρµόζονται 

προηγµένα συστήµατα που πρέπει να 
αντιγράψουµε, φρονώ όµως ότι είναι ευκολότερο 
από το να περιοριστούν διάφοροι βουλιµικοί που 

εισχωρούν στην πολιτική για να πλουτίσουν



Tης
Μάρθας 
Λεκκάκου

«Ο
ι ιδεοληψίες πε-
ρί «ανοιχ τών 
συνόρων» και 
η στρεβλή αντί-

ληψη περί ανθρωπίνων δικαιωµά-
των τελικά οδηγούν σε µια πολιτικά 
και εθνικά ανεύθυνη στάση, ενώ εν-
θαρρύνουν το οργανωµένο έγκληµα 
του trafficking να συνεχίσει το “έρ-
γο” του», αναφέρει, µιλώντας στην 
Τoday Press, ο Υφυπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Ελευθέριος Οι-
κονόµου.

Όσον αφορά το σοβαρό ζήτη-
µα της προστασίας των ανηλίκων 
ο κ. Οικονόµου, επισηµαίνει ότι 
από πλευράς υπουργείου η προστα-
σία των ανηλίκων αποτελεί κορυ-
φαία προτεραιότητα του Προγράµ-
µατος Αντεγκληµατικής Πολιτικής 
2020-2024. Επίσης ο υφυπουργός 
προαναγγέλλει ένα συνολικό πλά-
νο ασφάλειας για τους φοιτητές, το 
προσωπικό, την διοίκηση και τις υπο-
δοµές των Πανεπιστηµιακών µας 
Ιδρυµάτων, εκτός από τους ΟΠΠΙ.
Αναλυτικά η συνέντευξη του κ. Οι-
κονόµου: 

■ Κύριες υπουργέ, σε µια κρίσι-
µη πτυχή της έντασης που καλ-
λιεργεί η Τουρκία έναντι της χώ-
ρας µας είναι η εργαλειοποίηση 
του µεταναστευτικού. Μετά και 
το πρόσφατο περιστατικό µε τους 
92 γυµνούς µετανάστες στα σύνο-
ρα του Έβρου και τις αιτιάσεις της 
Τουρκίας για fake news, θεωρεί-
τε ότι βρισκόµαστε µπροστά σε 
µια κλιµακούµενη επιχείρηση 
υβριδικού πολέµου; Πώς θωρα-
κίζεται η Ελλάδα και ποιος ο ρό-
λος της Frontex σε αυτή τη διαρ-
κή απειλή;

Η Τουρκία αξιοποίησε, «εργαλει-
οποίησε», τους µετανάστες που βρί-
σκονται στο έδαφος της, σε µια θεα-
µατική και αποτρόπαιη για σύµµαχο 

στο ΝΑΤΟ και ευνοηµένη από τις 
ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις «τρί-
τη χώρα», από την Άνοιξη του 2020. 
Σε εκείνη την πρώτη φάση δοκίµασε 
επιχειρησιακά να «σπρώξει» υπό την 
βία και µε διευκολύνσεις  της Τουρ-
κικής Στρατοχωροφυλακής σε πλή-
ρη συνεργασία µε εγκληµατικά κυ-
κλώµατα διακινητών και κάποιες 
ΜΚΟ σε «ειδική αποστολή», περί-
που 150.000 σύµφωνα µε τις εκτι-
µήσεις παράτυπους µετανάστες, 
σε µια µαζική εισδοχή από τα σύ-
νορα στον Έβρο, στην Ελλάδα και 
την Ευρώπη. Μεταξύ άλλων στόχος 
της Τουρκίας ήταν να δηµιουργή-
σει  συνθήκες πολιτικής και δοµικής 
αποσταθεροποίησης στη χώρα µας. 
Φυσικά ήταν µια µορφή του επονο-
µαζόµενου «υβριδικού πολέµου». Η 
σθεναρή αντίδραση των µικτών Ελ-
ληνικών δυνάµεων από Αστυνο-
µία, Ένοπλες ∆υνάµεις και φυσικά 
του Λιµενικού στα θαλάσσια σύνο-
ρα µε την κρίσιµη συµβολή σε επί-
πεδο πληροφοριών της Ε.Υ.Π., µε 
άµεση εντολή του Πρωθυπουργού, 
υπήρξε αποτελεσµατική. Οι όποιες 
δυνάµεις της Frontex ήταν σηµαντι-
κές όχι τόσο στο επίπεδο της αποτρο-
πής στο πεδίο, όσο στο συµβολισµό 
της συµµετοχής των ευρωπαϊκών 
δοµών σε αυτό το πρωτόγνωρο ως 
προς την µαζικότητα του εγχειρήµα-
τος της Άγκυρας. 

Απέτυχε η Άγκυρα 
Το εγχείρηµα της Άγκυρας απέτυχε, 
ενώ η στρατηγική των «προστατευ-
µένων συνόρων» που αποτέλεσε κε-
ντρική επιλογή, από την αρχική φά-

ση διακυβέρνησης, της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη δικαιώθηκε. Τα επόµε-
να χρόνια η Τουρκία συνέχιζε να πιέ-
ζει τα σύνορα της Ελλάδας σε στεριά 
και θάλασσα στο Αιγαίο, µε κύµα-
τα παράτυπων µεταναστών, χωρίς 
όµως ουσιαστικό αποτέλεσµα. Από 
την πλευρά µας υπήρξε µεγαλύτερη 
θωράκιση στο Έβρο µε την επέκταση 
του «φράχτη» στο ποτάµι, αλλά και 
την σταθερή συγκρότηση, επιχειρη-
σιακά, δυνάµεων αποτροπής. Ταυ-
τόχρονα και πέραν της πρόσληψης 
εκατοντάδων επιπλέον συνοριοφυ-
λάκων, της καλύτερης δοµής συνερ-
γασίας και εµπλοκής των δυνάµεων 
της FRONTEX, υπήρξε και µια σει-
ρά συγκεκριµένων και «στοχευµέ-
νων» πολιτικών πρωτοβουλιών που 
θωράκισαν την εσωτερική ασφάλεια 
της χώρας. Οι «κλειστές δοµές» στα 
νησιά, οι αναβαθµισµένες επιχειρη-
σιακές δοµές στον Έβρο, το µητρώο 
των Μ.Κ.Ο., οι επιχειρήσεις για τον 
εντοπισµό Μ.Κ.Ο. που λειτουργού-
σαν µε βάση την χώρα µας ως «µο-
χλοί» στήριξης και καθοδήγησης των 
διακινητών ή ως «όργανα» τουρκι-
κής παραπλανητικής και εχθρικής 
προπαγάνδας , έφεραν σηµαντικά 
αποτελέσµατα. Επίσης η αυστηρο-
ποίηση των ποινών για τους διακινη-
τές, οι εκατοντάδες συλλήψεις διακι-
νητών και οι βαριές ποινές που τους 
επιβλήθησαν από τα Ελληνικά δικα-
στήρια άλλαξαν θεαµατικά το τοπίο. 
Φυσικά η Τουρκία συνεχίζει µε δη-
λώσεις και καταγγελίες σε υψηλότα-
το πολιτικό και κυβερνητικό επίπεδο 
την επιχείρηση συκοφάντησης της 
Ελλάδας και των δυνάµεων ασφα-
λείας , µιλώντας επίµονα για παρά-
νοµα «pushback» και για ευθύνη 
των Ελληνικών αρχών για τον πνιγ-
µό εκατοντάδων, σύµφωνα µε τους 
ισχυρισµούς αυτούς, µεταναστών, 
αλλά η ίδια η πραγµατικότητα και τα 
στοιχεία καταρρίπτουν αυτούς τους 
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Μ.Κ.Ο.με κίνητρα 
αμφίβολα

«...και κάποιοι στην Ελλάδα προπαγανδίζουν  τις θέσεις της Τουρκίας σχετικά µε το µεταναστευτικό»

«Οι ιδεοληψίες περί 
«ανοιχτών συνόρων» 

και η στρεβλή αντίληψη 
περί ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων τελικά 
οδηγούν σε µια πολιτικά 

και εθνικά ανεύθυνη 
στάση, ενώ ενθαρρύνουν 
το οργανωµένο έγκληµα 

του trafficking να 
συνεχίσει το «έργο» του»



ισχυρισµούς και την εχθρική για την 
Ελλάδα προπαγάνδα τόσο σε επίπε-
δο ευρωπαϊκών θεσµών, όσο και σε 
εκείνο του ΟΗΕ.

Την τελευταία περίοδο η Τουρ-
κία έχει αλλάξει τακτική. Επιχει-
ρεί να δηµιουργήσει προβλήµατα 
στα Ελληνικά σύνορα, µε ποιοτι-
κά διαφορετικές τακτικές. Είδαµε 
την περίπτωση των τάχα 38 µετανα-
στών που βρίσκονταν τάχα επί ελ-
ληνικού εδάφους σε µια νησίδα του 
Έβρου, µεταξύ αυτών και µικρά παι-
διά που πέθαιναν αβοήθητα. Φυ-
σικά οι απαντήσεις και τα στοιχεία 
από Ελληνικής πλευράς ήταν αντι-
κειµενικά κατηγορηµατικές και ξε-
κάθαρες. Η προσπάθεια της Άγκυ-
ρας να δηµιουργήσει συνοριακά 
επεισόδια στον Έβρο, έπεσε στο 
κενό. Επίσης µέσα από την επίση-
µη ενηµέρωση από τους αρµό-
διους Υπουργούς Προστασίας 
του Πολίτη κ. Θεοδωρικάκου 
και Μετανάστευσης κ. Μητα-
ράκη στα ευρωπαϊκά fora αλ-
λά και του Υπουργείου Εξω-
τερικών σε διεθνές επίπεδο 
αυτού του τύπου ο «υβριδι-
κός πόλεµος» έπεσε στο κε-
νό. Το τελευταίο, πράγµα-
τι  σοκαριστικό, µε τους 92 
γυµνούς και ξυλοκοπηµέ-
νους άνδρες στον Έβρο, 
ήταν άλλο ένα αποτρό-
παιο επεισόδιο µε εµπλο-
κή της Τουρκίας για να 
συκοφαντήσει την χώρα 
µας. Όµως έπεσε και αυ-
τό στο κενό µέσα από την 
συντονισµένη, κυβερνη-
τικά, ανάδειξη του θέµα-
τος στην Ευρώπη, αλλά 
και στον ΟΗΕ και τα διε-
θνή µίντια.

 Κλείνοντας θα έµενα 
σε ένα σηµείο που µας προ-
βληµατίζει ως κρατική δο-
µή αλλά και ως Κυβέρνηση 

της Ελλάδας και αυτό είναι 
η περίεργη στάση που κρα-

τούν κύκλοι της αντιπολίτευ-
σης και ιδιαίτερα της αξιω-

µατικής τόσο εντός 
της χώρας, όσο και 
στο Ευρωκοινοβού-

λιο όπου µε πρωτοβουλίες 
τους και τοποθετήσεις τους, επιχει-
ρούν τελικά την δηµιουργία «σκι-

ών» για την Ελλάδα και ενισχύουν 
τους προπαγανδιστικούς µηχανι-
σµούς της Άγκυρας, συµπλέοντας 
κατά περίπτωση µε κάποιες Μ.Κ.Ο. 
µε αµφίβολα κίνητρα. Οι ιδεοληψί-
ες περί «ανοιχτών συνόρων» και η 
στρεβλή αντίληψη περί ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων τελικά οδηγούν 
σε µια πολιτικά και εθνικά ανεύθυ-
νη στάση, ενώ ενθαρρύνουν το ορ-
γανωµένο έγκληµα του trafficking 
να συνεχίσει το «έργο» του.

■ «Η παραβατική βία της Αστυ-
νοµίας έχει εξελιχθεί σε δοµικό 
χαρακτηριστικό της δεξιάς δια-
κυβέρνησης, ενώ µηχανισµοί συ-
γκάλυψης βρίσκονται σε πλήρη 
λειτουργία» αναφέρει σε συνέ-
ντευξή του o ∆ηµήτρης Τζανακό-
πουλος. Με αφορµή τον βιασµό 
19χρονης στο ΑΤ Οµόνοιας, αλ-
λά και την υπόθεση της 12χρονης 
στον Κολωνό, τι απαντάτε στην 
κριτική αυτού του περιεχοµένου; 

∆εν θέλω να µπω στην εκλογι-
κού τύπου και ψηφοθηρικών σκο-
πιµοτήτων, «ατµόσφαιρα» του κ. 
Τζανακόπουλου. Όµως θέλω να 
υπογραµµίσω ότι είναι απολύτως 
άδικο να αντιµετωπίζονται µε τον 
απαξιωτικό αυτό τρόπο οι άνδρες 
και οι γυναίκες της Ελληνικής Αστυ-
νοµίας και οι δοµές του Αρχηγείου 
που σε 24ωρη βάση, 7 ηµέρες την 
εβδοµάδα επιχειρούν απέναντι στο 
έγκληµα, «θωρακίζοντας» την ασφά-
λεια των πολιτών. Επίσης αποτελεί 
την τέλεια στρέβλωση να παρουσιά-
ζεται η Ελλάδα ως µια αυταρχική χώ-
ρα, όπου ο νόµος και η τάξη επιβάλ-
λεται µε τρόπους που παρεκκλίνουν 
του Συντάγµατος και της ∆ηµοκρατι-
κής Πολιτείας. Πέραν αυτών επί του 
συγκεκριµένου για το συµβάν στο 
Αστυνοµικό Τµήµα Οµονοίας, θέλω 
να πω ότι άσχετα µε την δικαστική 
πορεία του θέµατος, εξετάζεται στη 
βάση του πειθαρχικού δικαίου της 
Ελληνικής Αστυνοµίας µέσω Ε.∆.Ε. 
και οι κυρώσεις που προβλέπεται να 
επιβληθούν θα είναι αξιοσηµείωτες. 
Η µεµονωµένη αυτή συµπεριφορά 
των συγκριµένων Αστυνοµικών που 
ελέγχονται, αποτελεί προσβολή για 
ολόκληρο το Σώµα και για τους χι-
λιάδες συναδέλφους τους που υπη-
ρετούν την Ελληνική Αστυνοµία µε 
κώδικα αξιών, αξιοπρέπεια, συγκρό-

τηση και σεβασµό στην στολή που 
φοράνε. Σε σχέση µε την υπόθεση 
της 12χρονης, που µας έχει σοκάρει 
όλους, αυτό που θέλω να σηµειώσω 
είναι ότι οι έρευνες από την Ασφά-
λεια αλλά κι η συλλογή των απαραί-
τητων αποδεικτικών στοιχείων από 
τα Εγκληµατολογικά Εργαστήρια, 
µαζί µε την παραποµπή στη ∆ικαιο-
σύνη, δεν µπορούν αν θέλουµε να εί-
µαστε σοβαροί, να εξελιχθούν στους 
χρόνους των µίντια και πολύ περισ-
σότερο των social media. Η υπόθε-
ση βρίσκεται ήδη στην ∆ικαιοσύνη, 
η τακτική ανάκριση είναι σε εξέλιξη, 
απαγγέλλονται κατηγορίες, ανακοι-
νώνονται συλλήψεις. Είπα από τις 
πρώτες ηµέρες που δηµοσιοποιή-
θηκε η αποτρόπαιη αυτή εγκληµατι-
κή υπόθεση, εντός του Κοινοβουλί-
ου µάλιστα προς όλες τις πτέρυγες, 
ότι δεν είναι µια υπόθεση που µπο-
ρεί να συνδεθεί µε την πολιτική αντι-
παράθεση. Μιλάµε για σωρεία επαί-
σχυντων εγκληµάτων. Νοµίζω ότι η 
προσέγγιση αυτή, που βρήκε πολύ 
θετική ανταπόκριση στην Βουλή, δι-
καιώθηκε από την εξέλιξη των ερευ-
νών και την απαγγελία κατηγορι-
ών. Από την άλλη αυτό που θέλω να 
υπογραµµίσω στην παρούσα πλέ-
ον φάση είναι ότι όσο και  αν έχει 
δηµιουργήσει συναισθήµατα φρί-
κης και αποτροπιασµού στους πολί-
τες, τα όσα συνέβησαν στην 12χρο-
νη, δεν µπορούµε ως συντεταγµένη 
Πολιτεία να επιτρέψουµε να εξελι-
χθεί ένα «κυνήγι µαγισσών» µε έω-
λες κατηγορίες και ονοµατολογία αν-
θρώπων που τυχόν δηµοσιότητα θα 
τους βάλει στο «µάτι του κυκλώνα», 
χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες 
ισχυρές ενδείξεις, αποδεκτές από 
την τακτική δικαιοσύνη, για τις πρά-
ξεις τους.

■ Έχετε πει ότι πέραν της πανε-
πιστηµιακής αστυνοµίας, «εξετά-
ζεται σειρά µέτρων, τα οποία θα 
είναι πραγµατικά στην υπηρε-
σία των φοιτητών». Τι αφορούν 
τα περαιτέρω µέτρα; 

Φυσικά. Οι ΟΠΠΙ δεν είναι πα-
ρά ένα µέρος, ενός συνολικού πλά-
νου ασφάλειας για τους φοιτητές, 
το προσωπικό, την διοίκηση και τις 
υποδοµές των Πανεπιστηµιακών 
µας Ιδρυµάτων. Το πλαίσιο ασφα-
λείας σε κεντρικά campus της Χώ-
ρας, συγκροτείται µέσα από την συ-
νεργασία της Ελληνικής Αστυνοµίας 
µε τις πρυτανικές αρχές. Οι ΟΠΠΙ, 
παρά τα θρυλούµενα από την αριστε-
ρή αντιπολίτευση, αποτελούνται από 
προσωπικό µε πανεπιστηµιακό πτυ-
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ισχυρισµούς και την εχθρική για την 
Ελλάδα προπαγάνδα τόσο σε επίπε-
δο ευρωπαϊκών θεσµών, όσο και σε 
εκείνο του ΟΗΕ.

Την τελευταία περίοδο η Τουρ-
κία έχει αλλάξει τακτική. Επιχει-
ρεί να δηµιουργήσει προβλήµατα 
στα Ελληνικά σύνορα, µε ποιοτι-
κά διαφορετικές τακτικές. Είδαµε 
την περίπτωση των τάχα 38 µετανα-
στών που βρίσκονταν τάχα επί ελ-
ληνικού εδάφους σε µια νησίδα του 
Έβρου, µεταξύ αυτών και µικρά παι-
διά που πέθαιναν αβοήθητα. Φυ-
σικά οι απαντήσεις και τα στοιχεία 
από Ελληνικής πλευράς ήταν αντι-
κειµενικά κατηγορηµατικές και ξε-
κάθαρες. Η προσπάθεια της Άγκυ-
ρας να δηµιουργήσει συνοριακά 
επεισόδια στον Έβρο, έπεσε στο 
κενό. Επίσης µέσα από την επίση-
µη ενηµέρωση από τους αρµό-
διους Υπουργούς Προστασίας 
του Πολίτη κ. Θεοδωρικάκου 
και Μετανάστευσης κ. Μητα-
ράκη στα ευρωπαϊκά fora αλ-
λά και του Υπουργείου Εξω-
τερικών σε διεθνές επίπεδο 
αυτού του τύπου ο «υβριδι-
κός πόλεµος» έπεσε στο κε-
νό. Το τελευταίο, πράγµα-
τι  σοκαριστικό, µε τους 92 
γυµνούς και ξυλοκοπηµέ-
νους άνδρες στον Έβρο, 
ήταν άλλο ένα αποτρό-
παιο επεισόδιο µε εµπλο-
κή της Τουρκίας για να 
συκοφαντήσει την χώρα 
µας. Όµως έπεσε και αυ-
τό στο κενό µέσα από την 
συντονισµένη, κυβερνη-
τικά, ανάδειξη του θέµα-
τος στην Ευρώπη, αλλά 
και στον ΟΗΕ και τα διε-
θνή µίντια.

σε ένα σηµείο που µας προ-
βληµατίζει ως κρατική δο-
µή αλλά και ως Κυβέρνηση 

της Ελλάδας και αυτό είναι 
η περίεργη στάση που κρα-

τούν κύκλοι της αντιπολίτευ-
σης και ιδιαίτερα της αξιω-

λιο όπου µε πρωτοβουλίες 
τους και τοποθετήσεις τους, επιχει-
ρούν τελικά την δηµιουργία «σκι-

▲ ▲

Συνέχεια στην σελίδα 10

Eίναι απολύτως άδικο να αντιµετωπίζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ
µε απαξιωτικό τρόπο οι άνδρες και οι γυναίκες της Ελληνικής
Αστυνοµίας και οι δοµές του Αρχηγείου που σε 24ωρη βάση,
7 ηµέρες την εβδοµάδα επιχειρούν απέναντι στο έγκληµα.

«To  εγχείρηµα της Άγκυρας µε τους µετανάστες 
απέτυχε και κάποιοι στην Ελλάδα συνεχίζουν να 
προπαγανδίζουν και να κατηγορούν την χώρα µας, µε 
τις θέσεις των... Τούρκων»
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χίο, ηλικία σχετιζόµενη µε τους φοι-
τητές, µη οπλισµένο, µε ειδική εκπαί-
δευση για την καλύτερη εκτέλεση 
της αποστολής του. Στο όλο πλέγ-
µα των µέτρων ασφαλείας που προ-
βλέπεται από τον σχετικό πρόσφατο 
νόµο, είναι οι ηλεκτρονικές κάρτες 
εισόδου-εξόδου από τα πανεπιστή-
µια, οι ελεγχόµενες πύλες, η επο-
πτεία µε σύγχρονα τεχνικά µέσα της 
περιµέτρου των κτιρίων ή των χώ-
ρων των εργαστηρίων όταν σε αυ-
τά δεν παρευρίσκονται φοιτητές και 
γενικότερα µια ουσιώδης εποπτεία 
των πανεπιστηµιακών χώρων απέ-
ναντι στο έγκληµα, την αυθαιρε-
σία, την τροµοκρατία εξτρεµιστικών 
εξω-πανεπιστηµιακών στοιχείων, το 
λαθρεµπόριο. Είναι µια ουσιώδης 
µεταρρύθµιση που διασφαλίζει την 
λειτουργία των συγκεκριµένων πα-
νεπιστηµίων και την περιουσία των 
ιδρυµάτων. Έρχεται µετά από µια σει-
ρά επιχειρήσεων από τακτικές δυνά-
µεις της Ελληνικής Αστυνοµίας, που 
έσπασαν διάφορα «άβατα» εξτρεµι-
στών, εµπόρων ναρκωτικών, λαθρε-
µπόρων και απελευθέρωσαν χώ-
ρους υπό κατάληψη παραδίδοντάς 
τους προς χρήση στους φοιτητές  και 
τις πρυτανικές αρχές. Ο εκσυγχρονι-
σµός και η αναβάθµιση των Ελληνι-
κών Α.Ε.Ι. σχετίζεται άµεσα και µε 
τον τοµέα ασφάλειας που τα αφορά. 

n Κύριε Οικονόµου, αναφορι-
κά µε το κρίσιµο ζήτηµα της προ-
στασίας ανηλίκων, έχετε αναφερ-
θεί στο επικείµενο νοµοσχέδιο του 
Υπουργείου που θα δίνει έµφαση 
στον τοµέα της πρόληψης, της ανά-
πτυξης δοµών κοινωνικής υποστή-
ριξης ευάλωτων και αναξιοπαθού-
ντων ατόµων. Ποιες τοµές, αλλαγές 
φέρνει το εν λόγω νοµοσχέδιο, δε-
δοµένης µάλιστα της σηµαντικής 
αύξησης κρουσµάτων ενδοσχολι-
κής βίας και εκφοβισµού;
Υπάρχουν δυο διαφορετικά πεδία 
που σοκάρουν σε σχέση µε τους 
ανήλικους. Το ένα η βία, αθλητική, 
σχολική κ.λ.π. µε εµπλοκή ανηλί-
κων. Το άλλο µε αφορµή πρωτό-
γνωρα συµβάντα όπως η υπόθε-

ση της 12χρονης από τον Κολωνό 
και άλλα διαδοχικά συµβάντα βι-
ασµού και κακοποίησης ανηλίκων 
όπως και αυτή µε τους παιδοβια-
σµούς στα Πετράλωνα, που κατα-
γράφονται στο αστυνοµικό δελτίο 
και έχουν µεγάλη έκταση στην επι-
καιρότητα. Είναι φανερό ότι οι κοι-
νωνικές συνθήκες και οι εγκληµα-
τικές τέτοιου τύπου συµπεριφορές, 
στην εποχή του «σκοτεινού διαδι-
κτύου» και της καλλιέργειας µιας 
µαζικής κουλτούρας βίας πολλα-
πλασιάζονται και επεκτείνονται. 
Έτσι µετά από την αυστηροποίη-
ση των ποινών για τους παιδοβια-
στές και τους εµπλεκόµενους στην 
κακοποίηση ανηλίκων που προ-
βλέφθηκαν στο αναθεωρηµένο 
ποινικό δίκαιο από το Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης, προετοιµάζεται ένα 
νοµοσχέδιο µε την εµπλοκή όλων 
των αρµοδίων Υπουργείων και των 
σχετικών Γενικών Γραµµατειών, 
που θα αποκτήσει τον χαρακτήρα 
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την 
κοινωνική προστασία και την προ-
ληπτική και όχι µόνον κατασταλτι-
κή προστασία των ανηλίκων. ∆εν 
είναι καθόλου τυχαίο ότι το συγκε-
κριµένο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης το 
υποστήριξε και παρουσίασε ο ίδιος 
ο Πρωθυπουργός σε κοινή συνε-
δρίαση στο Κοινοβούλιο των Επι-
τροπών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆η-
µόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και της 
Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισό-
τητας, Νεολαίας και ∆ικαιωµάτων 
του Ανθρώπου. Από αυτό και µό-

νον φαίνεται το εύρος του αλλά και 
ή αποφασιστικότητα της κυβέρνη-
σης, να δηµιουργήσει τις απαραί-
τητες συνθήκες για την Προστασία 
των Παιδιών από την Σεξουαλική 
Κακοποίηση και Εκµετάλλευση. 
Σε επίπεδο Ελληνικής Αστυνο-
µίας είναι συνεχής η προσπάθεια 
αναβάθµισης των υπηρεσιών, της 
εκπαίδευσης του προσωπικού που 
εµπλέκεται και της πρόσληψης ει-
δικού επιστηµονικού προσωπικού. 
Πέραν από τις 6 Υπηρεσίες για την 

«Μετά από  
την αυστηροποίηση 
των ποινών για τους 
παιδοβιαστές 
προετοιµάζουµε  
το Εθνικό Σχέδιο 
∆ράσης για  
την κοινωνική  
και την προληπτική 
και όχι µόνον  
κατασταλτική  
προστασία  
των ανηλίκων»

«Κορυφαία μας προτεραιότητα
η προστασία των ανηλίκων» 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)
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αντιµετώπιση της ενδοοικογενεια-
κής βίας, θα ήθελα να αναφερθώ 
συνοπτικά σε µια σειρά αποφάσε-
ων και δράσεων από την ΕΛ.ΑΣ. 
σχετικά: 

� Προγραµµατισµός και πραγ-
µατοποίηση σεµιναρίων επιµόρ-
φωσης και ευαισθητοποίησης του 
αστυνοµικού προσωπικού σε θέµα-
τα πρόληψης και καταστολής της νε-
ανικής παραβατικότητας.

� Εξειδικευµένες δράσεις για 
τους ανήλικους µε στόχο κυρίως την 
προστασία τους από τα ναρκωτικά, 
την αποτροπή συµµετοχής τους σε 
εγκληµατικές οµάδες ή την θυµατο-
ποίηση τους.

� Επιτήρηση ανάλογων χώρων 
όπως σχολεία, φροντιστήρια, χώροι 
άθλησης.

� Συχνές επισκέψεις σε σχολεία 
από Αστυνοµικούς και πραγµατο-
ποίηση διαλέξεων σε γονείς και µα-
θητές για την παροχή πληροφοριών 
και συµβουλών.

� Χαρτογράφηση των σχολεί-
ων της περιοχής αρµοδιότητας κά-
θε Αστυνοµικού Τµήµατος.

�  Έγκαιρος εντοπισµός και 
έλεγχος εξωσχολικών ατόµων που 
κινούνται ύποπτα κοντά στις σχολι-
κές µονάδες και αποτροπή προσέγ-
γισης των µαθητών από αυτούς.

� Άµεση ανταπόκριση και παρο-
χή κάθε δυνατής συνδροµής στα αι-
τήµατα των ∆ιευθυντών σχολικών 
µονάδων και ταχύτατη διερεύνηση 
τυχόν καταγγελιών.

� Εφαρµογή της κείµενης  νοµο-
θεσίας στις περιπτώσεις της πληµµε-
λούς επιµέλειας από τα πρόσωπα 
που έχουν την ευθύνη προστασίας 
τους και η ενηµέρωση σχετικά των 
αρµοδίων φορέων ή Υπηρεσιών.

Θα ήθελα πάντως να υπογραµ-
µίσω ότι από πλευράς υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη, η προ-
στασία των ανηλίκων αποτελεί 
κορυφαία προτεραιότητα του εκ-
πονηθέντος  Προγράµµατος Αντε-
γκληµατικής Πολιτικής 2020-2024.

∆ιαβούλευση µε τους 
∆ήµους για καλύτερη 
αστυνόµευση στις γειτονιές 
n Κύριε υπουργέ, σε όλη τη χώ-
ρα, στη συντριπτική πλειονότητα 
όλων των ∆ήµων, οι πολίτες ζη-

τούν καλύτερη και αποτελεσµατι-
κότερη αστυνόµευση, στελέχωση 
των Αστυνοµικών Τµηµάτων και 
συχνές περιπολίες. Τι τους απαντά-
τε; Πόσο µπορεί να βελτιωθεί η ει-
κόνα το επόµενο διάστηµα;
=Υπάρχει πράγµατι µια διαβού-
λευση και ένας προβληµατισµός 
µε ∆ήµους και ∆ηµάρχους, ειδι-
κά για την Αθήνα που έχει και το 
µεγαλύτερο πρόβληµα εύλογα λό-
γω πληθυσµού. Αναφορικά µε την 
ασφάλεια των πολιτών, εκτιµάται 
ότι το αίσθηµα ασφάλειας των πο-
λιτών, υπολείπεται σε κάποιες πε-
ριπτώσεις από το επίπεδο ασφά-
λειας που επικρατεί. Οι δείκτες 
της εγκληµατικότητας βαίνουν 
µειούµενοι και τα όποια ελλείµ-
µατα υπήρχαν σε πόρους και προ-
σωπικό στην Ελληνική Αστυνοµία 
εξαιτίας της µακράς περιόδου των 
Μνηµονιακών δηµοσιονοµικών 
περιορισµών, την τελευταία τρι-
ετία µε παρέµβαση και του ίδιου 
του Πρωθυπουργού έχουν αντι-
µετωπισθεί σηµαντικά. Τα όποια 
παράπονα υπάρχουν σε σχέση µε 
την επαρκή στελέχωση των κατά 
τόπους Αστυνοµικών Τµηµάτων, 
είναι εύλογα. Αποτελεί προτεραι-
ότητα της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου αλλά και του Αρχηγεί-
ου να αντιµετωπιστούν όσο το δυ-
νατόν πιο άµεσα. Την ίδια στιγµή, 
θα πρέπει να αναδειχθεί η από-
φαση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, να κατευθυνθούν στα 
Αστυνοµικά Τµήµατα του Λεκανο-
πεδίου όλοι οι φετινοί απόφοιτοι 
των Αστυνοµικών σχολών, ούτως 
ώστε να υπάρξει σηµαντική ενί-
σχυση του προσωπικού. 

Να σηµειωθεί όµως ότι η 
επάρκεια των Υπηρεσιών Άµε-
σης ∆ράσης και πρώτης αντα-
πόκρισης στο κέντρο της Αθήνας 
και η εποπτεία του, είναι ισχυρές. 
Τα περιπολικά, οι οµάδες ∆ΙΑΣ, 
∆ΡΑΣΗ, οι ΟΠΚΕ επιτελούν 
ένα καθοριστικό έργο. ∆εν µπο-
ρούµε να µιλάµε δηλαδή για έλ-
λειµα ασφάλειας στο κέντρο της 
Αθήνας και η προβλεπόµενη ψη-
φοθηρία των επόµενων µηνών, 
δεν θα πρέπει να καλλιεργεί αί-
σθηµα ανασφάλειας στους πολί-
τες. Θα ήθελα να τονίσω όµως ότι 
η Χώρα µας είναι και θα παρα-
µείνει ασφαλής και απολαµβάνει 
της εµπιστοσύνης των ξένων επι-
σκεπτών που την επιλέγουν κάθε 
χρόνο µε αυξητική τάση ως έναν 
από τους δηµοφιλέστερους του-
ριστικούς προορισµούς παγκο-
σµίως.

Οι νέοι επιλέγουν Κυριάκο Μητσοτάκη
και ΝΔ για την Ελλάδα του 2030
n Έχοντας απέναντί σας έναν δύ-
σπιστο, νέο ψηφοφόρο που δεν 
ξέρει τι/και αν ψηφίσει, τι θα 
του λέγατε εν όψει των επερχό-
µενων εθνικών εκλογών και για-
τί να ψηφίσει Νέα ∆ηµοκρατία 
και να µην επιλέξει κάποιο άλ-
λο κόµµα;
Ένας νέος ψηφοφόρος σήµερα 
ενδιαφέρεται πρώτιστα για το 
πώς θα διαµορφωθεί η Ελλάδα 
του 2030. Επιθυµεί µια Χώρα 
µε σταθερές αναπτυξιακές προ-
οπτικές, που θα του δώσει την 
ευχέρεια να κάνει σχέδια, να δο-
µήσει όνειρα, να νοιώσει πιο αι-
σιόδοξος και ασφαλής, όσους 

αστάθµητους παράγοντες και αν 
έχει ο διεθνής περίγυρος, µε τις 
διαδοχικές µεγάλες κρίσεις του 
σήµερα. Ένας νέος ψηφοφόρος 
που θα προσέλθει για πρώτη 
φορά στην κάλπη, δεν ενδιαφέ-
ρεται για ιδεοληψίες του παρελ-
θόντος, πειράµατα που µπορούν 
να οδηγήσουν σε καταστροφές, 
εφιάλτες των προηγούµενων γε-
νεών που δεν τον αφορούν. Ο 
νέος ψηφοφόρος που έχει άπο-
ψη για τη ζωή του και επιθυµεί 
να έχει δηµιουργικές επιλογές 
µπροστά του θα προτιµήσει να 
επιλέξει Πρωθυπουργό τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη και µια στα-

θερή µονοκοµµατική κυβέρ-
νηση Νέας ∆ηµοκρατίας, γιατί 
χρειάζεται εγγυήσεις ότι µε σχέ-
διο, µεθοδικότητα και συνέπεια 
η Ελλάδα του 2030 θα είναι πο-
λύ καλύτερη, σύγχρονη, πολύ 
και δοµηµένη από την Ελλάδα 
του 2020. Και σε κάθε περίπτω-
ση ο νέος ψηφοφόρος δεν έχει 
λόγους να αφήσει την τύχη του 
σε τυχαία κυβερνητικά σχήµα-
τα, σε συγκυριακές συγκλίσεις 
ή θολές υποσχέσεις άλλων, στη 
βάση των δικών τους φιλοδο-
ξιών και να µην την καθορίσει 
αυτός, µε την ψήφο του, για τον 
εαυτό του και το µέλλον του.

Ο υφυπουργός Προστασίας 
του Πολίτη, κ. Λευτέρης 
Οικονόµου µε τη συντάκτρια 
της «TP», Μάρθα Λεκκάκου
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
Ο «παραμυθάς» του dark web και της παιδικής πορνογραφίας 
O

πολυβραβευµένος λο-
γοτέχνης Βασίλης Πα-
παθεοδώρου, µετά την 
αποκάλυψη της ζοφε-

ρής του δράσης, τη σύλληψη του για 
κατοχή σκληρού υλικού παιδικής πορ-
νογραφίας µε ανήλικους κάτω των 12 
ετών και την προφυλάκιση του, προ-
σπαθεί να προσαρµοστεί στη νέα του 
ζωή µέχρι η υπόθεση να φθάσει στο 
ακροατήριο. Πληροφορίες λένε οτι µέ-
χρι τις 2 Νοεµβρίου ήταν ήρεµος, όµως 
στη συνέχεια άρχισε να δείχνει ανήσυ-
χος και όπως λένε «πηγές» ιδιαίτερα 
στρεσαρισµένος. Μέχρι στιγµής έχει 
δεχθεί µόνο ένα επισκεπτήριο από τον 
πατέρα του, δεν έχει ζητήσει κάτι ιδι-
αίτερο, ενώ οι ίδιες πληροφορίες λένε 
πως αντιµετωπίζει προβλήµατα µε το 
ουροποιητικό του σύστηµα χωρίς όµως 
να έχει µέχρι στιγµής αιτηθεί ιατρικής 
συνδροµής.

Τι υποστήριξε
στην απολογία του 
Στην απολογία του ο Βασίλης Παπα-
θεοδώρου, επικαλέστηκε ως βασικό 
επιχείρηµα για την αθωότητά του ότι 
«το υλικό που βρέθηκε και κατασχέθη-
κε στο σκληρό δίσκο, αποτελεί πρώ-
τη ύλη για βιβλίο µου µε θεµατική το 
Internet, τους κινδύνους που ελλοχεύ-
ουν υπό το πρίσµα της σεξουαλικής 
κακοποίησης και εκµετάλλευσης των 
ανηλίκων».

«Στο βιβλίο που θα έγραφα θα εί-
χα ως κεντρικό άξονα την επικινδυνό-
τητα του διαδικτύου για την κακοποίη-
ση και την σεξουαλική εκµετάλλευση 
ενός νεαρού εφήβου» έγραφε, επίσης, 
στο υπόµνηµα που κατέθεσε στην ανα-
κρίτρια ο 55χρονος συγγραφέας προ-
κειµένου να δικαιολογήσει το σκλη-
ρό πορνογραφικό υλικό που βρέθηκε 
στην κατοχή του και τον οδήγησε στη 
φυλακή.

Για ποιο λόγο βρέθηκε
στην οικία του
το κατασχεθέν υλικό
Στο υπόµνηµά του ο Βασίλης Παπαθε-

οδώρου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το 
υλικό που βρέθηκε και κατασχέθηκε 
στο σκληρό δίσκο (υλικό που δεν έχει 
αποµονωθεί - έχει ειδωθεί αποσπα-
σµατικά και όχι στο σύνολό του) απο-
τελεί πρώτη ύλη για βιβλίο µου µε θε-
µατική το Internet, τους κινδύνους που 
ελλοχεύει υπό το πρίσµα της σεξουα-
λικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης 
των ανηλίκων.

Το κατασχεθέν υλικό – το οποίο 

επαναλαµβάνω µόνο απέχθεια µου 
προκαλούσε- θα µε βοηθούσε να κα-
τανοήσω και να συγγράψω τρία βασι-
κά µυθοπλαστικά στοιχεία:
-το µοτίβο συµπεριφοράς των νεαρών 
εφήβων
-το πώς γίνεται η «πρόσκληση» προ-
κειµένου οι νεαροί έφηβοι να ξεγελα-
στούν και στη συνέχεια να πέσουν θύ-
µατα εκµετάλλευσης
-ποιες οι αντιδράσεις των παιδιών, 

ήτοι αν αυτά προσποιούνταν ότι είναι 
χαρούµενα, ευχαριστηµένα, δυστυχι-
σµένα, αν αντιλαµβάνονται τις πρά-
ξεις τους, αν φαίνεται η καταπίεση, το 
άδειο βλέµµα τους κλπ. Αναφορικά µε 
τον όγκο του κατασχεθέντος υλικού.

Από το πρόγραµµα e-mule υπάρ-
χει η δυνατότητα µόνο να «κατέβουν» 
αρχεία πχ ταινίες κινηµατογράφου, 
τραγούδια. Το πρόγραµµα δεν σου δί-
νει τη δυνατότητα να δεις φωτογραφίες 

ή βίντεο. Παρά µόνο να κατεβάσεις τα 
αρχεία χωρίς να γνωρίζεις το ακριβές 
περιεχόµενο. Εγώ πατούσα στην ανα-
ζήτηση κάποιες λέξεις-κλειδιά όπως 
“girl”, “boy” και κατέβαζα µαζικά τα 
αρχεία, δηλαδή δε µπορούσα να κά-
νω επιλογή αρχείων. Η καταχώρηση 
ήταν µαζική και τυχαία. Τα περισσότε-
ρα βίντεο που κατασχέθηκαν δεν τα εί-
χα δει ποτέ αλλά ούτε είχα και σκοπό 
να τα δω και πιθανότατα δεν θα είχαν 

Σε θάλαµο µε άλλα
19 άτοµα στις φυλακές
Τρίπολης, περνάει
τις ηµέρες του ο 55χρονος 
συγγραφέας παιδικών
µυθιστορηµάτων 



καν κάποια µυθοπλαστική αξία.
Όσα βίντεο έχω ανοίξει, δεν τα έχω 

δει ολόκληρα! Πατούσα τον κέρσορα 
και τα έβλεπα στο fast forward προκει-
µένου να δω µόνο συγκεκριµένες στιγ-
µές –και ασφαλώς όχι αυτές της σεξουα-
λικής κακοποίησης. Η διαδικτυακή µου 
επίσκεψη στην εφαρµογή για την λήψη 
τέτοιων αρχείων δεν ήταν συχνή, ούτε 
σταθερή, ούτε συνεχής. Περνούσε χρο-
νικό διάστηµα πολλών µηνών ή ακόµα 

και ετών από την τελευταία φορά που 
µπορεί να προέβαινα στη λήψη κάποιων 
αρχείων προκειµένου να προχωρήσω 
την έρευνά µου. Πρέπει να τονιστεί ότι 
σε καµία περίπτωση δεν είχα σκοπό να 
κρατήσω το κατασχεθέν υλικό επ’ αόρι-
στον αλλά θα προέβαινε στην ολοσχερή 
διαγραφή του αµέσως µετά τη συγγρα-
φή του βιβλίου µου. Επιπλέον, από τα 
αρχεία που φέρεται να έχω κατεβάσει, 
έχω διαγράψει πολλά εξ αυτών».

Ποια είναι η εφαρµογή 
«e-mule» που κατέβαζε
τα βίντεο
µε παιδική πορνογραφία
Όπως έχει γίνει γνωστό, ο συγγρα-
φέας χρησιµοποιούσε την διαδικτυα-
κή εφαρµογή «e-mule» για να κατεβά-
ζει τα βίντεο που, όπως υποστήριξε, θα 
χρησιµοποιούσε για τη συγγραφή του 
νέου του βιβλίου.

Σύµφωνα µε την Κέλλυ Ιωάν-
νου, διευθύντρια ∆ιεθνούς Ινστιτού-
του Κυβερνοασφάλειας, η εφαρµο-
γή αυτή υπάρχει εδώ και 20 χρόνια 
στο διαδίκτυο, απλά η διαφορά της µε 
τις νεότερες, όπως το Dropbox, είναι 
ότι βρίσκει αρχεία στο cloud και όχι 
από τον σκληρό δίσκο κάθε υπολογι-
στή. «Χρησιµοποιείται σαν ένα δίκτυο 
ανταλλαγής αρχείων. Γίνεται η αναζή-
τηση µέσα από συγκεκριµένες λέξεις 
και ετικέτες. Όταν κάποιος θέλει να 
κατεβάσει κάτι, ξέρει και τη συνάφεια 
του αντικειµένου που θα κατέβει»,  
ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Ιω-
άννου. Υπενθυµίζεται ότι ο συγγραφέ-
ας  ισχυρίστηκε ότι τα αρχεία που βρέ-
θηκαν στους σκληρούς δίσκους του 
(πάνω από 100), αρχεία παιδικής πορ-
νογραφίας µε παιδιά 10 έως 12 ετών, 
τα είχε γιατί έκανε έρευνα για νέο βι-
βλίο που επρόκειτο να γράψει. Ωστό-
σο όσα είπε δεν έπεισαν τους αστυνο-
µικούς µε αποτέλεσµα να  συλληφθεί 
µε τη διαδικασία του αυτοφώρου. Έτσι 
λοιπόν µε τις κατηγορίες κακουργηµα-
τικού χαρακτήρα,.

Τέλος η εκπρόσωπος Τύπου της 
ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντίνα ∆ηµογλίδου, µι-
λώντας στον ANT1, ανέφερε πως «η 
σύλληψη έγινε στις 18 Οκτωβρίου και 
η προφυλάκιση στις 26 Οκτωβρίου. Ο 
λόγος που δεν υπήρξε ανακοίνωση εί-
ναι γιατί συνεχίστηκε η ερευνά από τη 
∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος για 
συσχετισµό µε άλλες υποθέσεις της ∆ί-
ωξης». ∆ιευκρίνισε επίσης ότι «από την 
έρευνα που έκαναν τα στελέχη της ∆ί-
ωξης επί πέντε µήνες, προέκυψε ότι, 
φαίνεται να µην σχετίζεται µε άλλες 
υποθέσεις, η συγκεκριµένη υπόθεση».

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
Ο «παραμυθάς» του dark web και της παιδικής πορνογραφίας 

Βιασμός 12χρονης:
Κάθε μέρα
και νέες συλλήψεις 
Αλλεπάλληλα εντάλµατα από τους 
αστυνοµικούς που ερευνούν µε µεγάλη 
σχολαστικότητα την υπόθεση του Κολωνού

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση βιασµού της 12χρο-
νης από τον Κολωνό καθώς οι αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Προστα-
σίας Ανηλίκων ήδη πέρασαν χειροπέδες σε δύο ακόµη άτοµα ενώ ανα-
ζητούνται άλλα δύο µε το ένα να έχει εντοπιστεί και το δεύτερο να είναι 
εξαφανισµένος. 

Από τους δύο συλληφθέντες ο ένας, ηλικίας 35 ετών από τον Κορυ-
δαλλό, είναι άνεργος και εισοδηµατίας και δεν περιλαµβάνεται στην οµά-
δα όσων έχουν εµφανιστεί µέχρι στιγµής αυτοβούλως για επικοινωνίες 
µε την 12χρονη. Κατά πληροφορίες, στο σπίτι του 35χρονου βρέθηκαν 
τρεις υπολογιστές, ένα ταµπλετ, δύο κινητά τηλέφωνα που εξετάζονται 
στα εγκληµατολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Ο δεύτερος συλληφθείς, ηλικίας 39 ετών από το Νέο Ηράκλειο, εί-
ναι χωρισµένος και πατέρας ενός 9χρονου παιδιού. Στο σπίτι του βρέ-
θηκαν ένα ταµπλετ, ένα κινητό µε έξτρα κάρτα SIM, ένα πιστόλι και 40 
σφαίρες τα οποία κατείχε όπως είπε νόµιµα καθώς όπως είπε παρέδιδε το 
πιστόλι µετά τη λήξη της εργασίας του ως security. Ο συγκεκριµένος είχε 
παρουσιαστεί αυτοβούλως στην ΕΛΑΣ όταν έγινε γνωστή η υπόθεση.

Από τα δύο άτοµα που αναζητούνται, ο ένας είναι ηλεκτρολόγος και 
ο δεύτερος ιδιωτικός υπάλληλος, µε τον έναν εκ των δύο να είναι εξαφα-
νισµένος και τον δεύτερο να είναι σε ταξίδι στο εξωτερικό και τους αστυ-
νοµικούς που χειρίζονται την υπόθεση, να τον περιµένουν να επιστρέψει.

Ο κύκλος των συλλήψεων άνοιξε µετά τη συµπληρωµατική κατά-
θεση που έδωσε η 12χρονη, παρουσία παιδοψυχολόγου, στην οποία 
αναγνώρισε τα πρόσωπα αυτά ως τους άνδρες οι οποίοι τη βίασαν ένα-
ντι αµοιβής.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, τρεις από τους συγκεκριµένους άνδρες 
είχαν προσέλθει αυτοβούλως τις προηγούµενες ηµέρες στην ΓΑ∆Α και 
είχαν καταθέσει ψευδώς πως συνοµιλούσαν µέσω του Blindchat µε το 
κορίτσι χωρίς, ωστόσο, να συναντηθούν µαζί της.

Οι συλληφθέντες βαρύνονται µε το κακούργηµα των γενετήσιων 
πράξεων µε ανήλικη έναντι αµοιβής το οποίο τιµωρείται µε ποινή κά-
θειρξης τουλάχιστον δέκα ετών.

Πλέον, οι συλλήψεις για την υπόθεση του Κολωνού έφτασαν τις οχτώ 
µε τους έξι κατηγορούµενους να έχουν κριθεί προφυλακιστέοι.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

«Ξανά υποψήφιος για να μην 
ανακοπούν το έργο και η δυναμική 

που απέκτησε η πόλη μας»

διοικήσουµε σε µια από τις δυσκολό-
τερες περιόδους για ολόκληρη τη χώ-
ρα και δεδοµένων των συνθηκών, εί-
µαστε ικανοποιηµένοι από την έως 
τώρα υλοποίηση του έργου µας. Είναι 
επίσης σηµαντικό ότι έχουµε αναπτύ-
ξει µια πολύ σηµαντική και ουσιαστι-
κή συνεργασία µε όλους τους φορείς 
της πόλης, παραγωγικούς και επιστη-
µονικούς, αλλά και για το γεγονός ότι 
σε αυτή τη θητεία έχουµε επιτύχει ευ-
ρύτερες συναινέσεις στο δηµοτικό συµ-
βούλιο της πόλης. Στη διάρκεια αυτής 
της τριετίας, δώσαµε έµφαση σε θέµα-
τα καθηµερινότητας, όπως είναι η κα-
θαριότητα, και κατά γενική οµολογία το 
Παλαιό Φάληρο είναι πλέον µια καθα-
ρή πόλη. Προφανώς µπορεί και πρέ-
πει να γίνει καθαρότερη και ιδιαίτερα 
να διευρύνουµε την ανακύκλωση, κάτι 
για το οποίο συστηµατικά δουλεύουµε. 
Επίσης, δώσαµε βάση στη βελτίωση 
της εξυπηρέτησης του πολίτη, µε την 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών µας και 
στη στήριξη των ευάλωτων οµάδων 
του πληθυσµού, οι οποίες επιβαρύν-
θηκαν ακόµα περισσότερο µε την παν-
δηµία και την οικονοµική κρίση καθώς 
και σε θέµατα ενίσχυσης της εικόνας 
και της εξωστρέφειας του Παλαιού 
Φαλήρου. Είµαι επίσης ιδιαίτερα ικα-
νοποιηµένος γιατί στο τέλος αυτής της 
θητείας, εκτός απροόπτου, θα έχουν ξε-
κινήσει δύο εµβληµατικά έργα για το 
Παλαιό Φάληρο. Η ανακατασκευή – 
ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου του 
Φλοίσβου και η κατασκευή του υπό-
γειου parking 400 θέσεων στο Πάρ-
κο Φλοίσβου, έργο ήδη ενταγµένο στο 
πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης. Έρ-
γα για τα οποία εγώ και οι συνεργάτες 
µου δουλέψαµε σκληρά, ξεπερνώντας 
τεράστια γραφειοκρατικά και διαδικα-
στικά κωλύµατα και κυρίως εξασφαλί-
ζοντας την απαραίτητη χρηµατοδότηση 
τους. Και σε αυτά θα πρέπει να προ-
σθέσετε την αισθητική και λειτουργική 
παρέµβαση που έχει γίνει στην παρα-
λία µας, καθιστώντας την, πάλι ελκυ-
στική για τους δηµότες µας και τους επι-
σκέπτες της πόλης. 

n Πολλοί δήµοι ανακοινώνουν µέ-
τρα εξοικονόµησης ενέργειας λόγω 
της ενεργειακής κρίσης. Έχει πάρει 
και το Π. Φάληρο κάποια µέτρα; 
Οι δύσκολες συνθήκες που έχουν δι-
αµορφωθεί λόγω του πολέµου στην 
Ουκρανία µε την επακόλουθη ενερ-
γειακή κρίση έχουν δηµιουργήσει µε-
γάλο πρόβληµα στα οικονοµικά της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και στην δια-
χείριση της καθηµερινότητας. Ως ∆η-
µοτική Αρχή προσπαθούµε αφενός να 
περιορίσουµε την ενεργειακή κατανά-
λωση στις υποδοµές µας και τα κτίρια 

Α
παντήσεις στα σηµαντι-
κότερα ζητήµατα που 
αφορούν στο δήµο Π. 
Φαλήρου έδωσε µέσα 

από τη συνέντευξη που µας παραχώ-
ρησε ο δήµαρχος της πόλης, κ. Γιάν-
νης Φωστηρόπουλος. 

Αρχικά, έκανε έναν συνοπτικό 
απολογισµό στο µέχρι σήµερα έρ-
γο της διοίκησης και στάθηκε ιδιαίτε-
ρα στο ότι «το Παλαιό Φάληρο είναι 
πλέον µια καθαρή πόλη». Επίσης, δή-
λωσε ικανοποιηµένος γιατί στο τέλος 
αυτής της θητείας, θα ξεκινήσουν δύο 
εµβληµατικά έργα: η ανακατασκευή – 
ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου του 
Φλοίσβου και η κατασκευή του υπό-
γειου parking 400 θέσεων στο Πάρ-
κο Φλοίσβου.

Ο δήµαρχος περιέγραψε τα µέτρα 
εξοικονόµησης ενέργειας που παίρνει 
ο δήµος, ενηµέρωσε στο τι να περιµέ-
νουν οι κάτοικοι και οι επαγγελµατίες 
της περιοχής για τα δηµοτικά τέλη και 
επιβεβαίωσε πως θα είναι ξανά υπο-
ψήφιος δήµαρχος.

Αναλυτικά, η συνέντευξη του δη-
µάρχου Παλαιού Φαλήρου: 

n Κύριε ∆ήµαρχε, θα θέλαµε να 
ξεκινήσουµε τη συνέντευξή κάνο-
ντας µας έναν συνοπτικό απολογι-
σµό στις σηµαντικότερες παρεµβά-
σεις σας στην τρέχουσα δηµοτική 
θητεία.
Η ∆ηµαρχιακή θητεία µας, συνέπεσε 
µε την δυσκολότερη συγκυρία που πέ-
ρασε ο τόπος αλλά και η ανθρωπότη-
τα τα τελευταία χρόνια. Κληθήκαµε να 

Ο δήµαρχος περιέγραψε τα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας που παίρνει ο δήµος, ενηµέρωσε
στο τι να περιµένουν οι κάτοικοι και οι επαγγελµατίες της περιοχής για τα δηµοτικά τέλη.



µας και αφετέρου να διασφαλίσουµε 
λειτουργικές και ασφαλείς συνθήκες 
στις λειτουργίες µας. Ειδική αναφο-
ρά θα ήθελα να κάνω στην τοποθέ-
τηση φωτιστικών νέας γενιάς τύπου 
LED µε µεγάλη απόδοση και χαµη-
λή κατανάλωση. Έχουν γίνει αλλαγές 
και αντικαταστάσεις περισσότερων των 
700 φωτιστικών σωµάτων σε όλη την 
πόλη µε σηµαντικές εργασίες υποδο-
µών ηλεκτροφωτισµού ενώ δροµο-
λογείται εντός του αµέσως προσεχούς 
διαστήµατος σύµβαση για τοποθέτη-
ση 3.400 φωτιστικών έως το 2024.Τα 
φωτιστικά LED έχουν πολλαπλά οφέ-
λη, τόσο για την ποιότητα φωτισµού, 
όσο και για την εξοικονόµηση πόρων 
και ενέργειας ενώ είναι 100% οικολο-
γικά και ασφαλή. Επίσης προβλέφθη-
κε η τοποθέτηση των LED να συνδυά-
ζεται και µε τη δυνατότητα κατάλληλου 
προγραµµατισµού µέσω ειδικής πλατ-
φόρµας διαχείρισης, προσαρµόζο-
ντας τη φωτεινότητα τους, ανάλογα µε 
την ώρα της ηµέρας και τη χρήση της 
οδού, µε ακόµα µεγαλύτερα περιβαλ-
λοντικά και οικονοµικά οφέλη. Η πρό-
κληση για εµάς είναι µε τη σωστή οι-
κονοµική διαχείριση να συνεχίσουµε, 
µε λιγότερα, να παρέχουµε τις υπηρε-
σίες µας, κάτι που ως τώρα το έχουµε 
καταφέρει. Πιστεύω ότι και από αυτή 

τη δοκιµασία θα βγούµε σοφότεροι. 
Η ανάγκη φιλικότερων προς το περι-
βάλλον µορφών ενέργειας, αλλά και 
η ενεργειακή µας αυτονοµία, είναι πιο 
επιτακτικά από ποτέ και σε αυτή την κα-
τεύθυνση, για πιο βιώσιµες πόλεις, θα 
πρέπει να επικεντρώσουµε τον σχεδι-
ασµό µας, κάτι που ήδη υλοποιούµε ως 
∆ηµοτική Αρχή 

n Τι να περιµένουν οι δηµότες για 
τα δηµοτικά τέλη της νέας χρονιάς;
Ως ∆ήµος σταθήκαµε µε δράσεις και 
πρωτοβουλίες στην πρώτη γραµµή 
των µεγάλων κρίσεων, τόσο της οικο-
νοµικής, όσο και της υγειονοµικής. Τα 
τρία τελευταία χρόνια δεν κάναµε κα-
µία αύξηση των δηµοτικών µας τελών 
ενώ διατηρήσαµε τις εκπτώσεις και τις 
µειώσεις για τις ειδικές κατηγορίες οι-
κονοµικά ευάλωτων και οικονοµικά 
αδύναµων συµπολιτών µας. Συµπο-
λίτες µας µε ειδικές ανάγκες, µονογο-
νεϊκές οικογένειες, τρίτεκνοι, πολύτε-
κνοι αλλά και οικονοµικά αδύναµοι, 
δικαιούχοι του επιδόµατος κοινωνι-
κής αλληλεγγύης, τυγχάνουν της πλή-
ρης απαλλαγής από τα δηµοτικέ τέλη. 
Παράλληλα καθ όλη την διάρκεια της 
υγειονοµικής κρίσης, στηρίξαµε τις 
επιχειρήσεις έµπρακτα. Με στόχο την 
ανακούφιση τους, αποφασίσαµε την 

απαλλαγή των δηµοτικών τελών κα-
θαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, για 
τις επιχειρήσεις που διέκοψαν την λει-
τουργία τους λόγω των µέτρων απο-
τροπής του κορωνοϊού. Επίσης προ-
χωρήσαµε στην  πλήρη απαλλαγή 
ενοικίων στα σχολικά κυλικεία για 
το διάστηµα που αυτά διέκοψαν τη 
λειτουργία τους ενώ στην ίδια κατεύ-
θυνση δροµολογήσαµε την µη επιβο-
λή προσαυξήσεων για όλες τις ρυθµι-
σµένες οφειλές, οφειλετών του ∆ήµου 
Παλαιού Φαλήρου και καµία απώλεια 
ενεργής ρύθµισης. Παράλληλα απο-
φασίσαµε την πλήρη απαλλαγή τελών 
κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και 
την µείωση 40% των ενοικίων στα εκ-
µισθωµένα ακίνητα του ∆ήµου Παλαι-
ού Φαλήρου για όλη την περίοδο που 
αυτά διέκοψαν τη λειτουργία τους. Κα-
τανοώντας ότι και σήµερα η οικονοµι-
κή πίεση στα νοικοκυριά και στις επι-
χειρήσεις είναι µεγάλη αλλά και λόγω 
του σοβαρού οικονοµικού  προβλήµα-
τος εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και 
των συνεχών ανατιµήσεων, εµείς θα 
συνεχίσουµε στην ίδια κατεύθυνση, 
στην αξιοποίηση κάθε διαθέσιµου πό-
ρου, εθνικού ή ευρωπαϊκού, προκει-
µένου αφενός να συνεχίσουµε απρό-
σκοπτα τη λειτουργία µας ως ∆ήµος 
και στην υλοποίηση των σηµαντικών 

έργων και αφετέρου να στηρίξουµε 
εµπράκτως, ως οφείλουµε, τους πολί-
τες, τις οικογένειες, αλλά και τις επιχει-
ρήσεις της πόλης µας.

n Είστε ικανοποιηµένος από την 
εξέλιξη των µεγάλων έργων ανά-
πλασης στο παραλιακό µέτωπο;
Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει 
τα τελευταία χρόνια, η αθάνατη ελληνι-
κή γραφειοκρατία είναι πάντα εδώ µε 
την εξωφρενική διασπορά και επικά-
λυψη αρµοδιοτήτων ανάµεσα σε πιθα-
νούς και απίθανους φορείς, τις διαφο-
ρετικές ταχύτητες που αναπτύσσονται 
και οπωσδήποτε τα κάθε λογής µικρο-
συµφέροντα που παρεµποδίζουν τις 
απαραίτητες παρεµβάσεις. Παρόλα αυ-
τά, το «Ελληνικό» το µεγαλύτερο σχέ-
διο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, 
που επιτέλους ξεκίνησε και βρίσκεται 
σε εξέλιξη αυτή τη στιγµή, είναι σίγου-
ρο ότι σε λίγα χρόνια θα µεταµορφώ-
σει ολοκληρωτικά την εµπειρία του πα-
ραλιακού µετώπου. Οι όµοροι και οι 
γειτονικοί δήµοι ξέρουν πολύ καλά «τι 
έρχεται» και καλούνται να προσαρµό-
σουν τις πολιτικές τους, έτσι ώστε να 
µη µείνουν πίσω σε σχέση µε το µεγά-
λο αυτό έργο. Αξιοποιώντας την προι-
κισµένη από τη γεωγραφία και τη φύ-
ση αθηναϊκή ακτογραµµή. Σε αυτή την 
κατεύθυνση ως ∆ηµοτική Αρχή παρα-
κολουθούµε και παρεµβαίνουµε στον 
βαθµό που µας αφορά και µας επηρε-
άζει, στον γενικότερο κυβερνητικό και 
περιφερειακό σχεδιασµό για την ανά-
πτυξη του παραλιακού µετώπου.

n Ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου εί-
ναι κατά κοινή οµολογία από τους 
ελκυστικότερους δήµους της Ατ-
τικής. Τι ιδιαιτερότητες - δυσκολί-
ες δηµιουργεί αυτό στην διοίκη-
σή του; 
Στόχος µας ήταν εξ’ αρχής, από την 
πρώτη ηµέρα της θητείας αυτής της δη-
µοτικής αρχής, να συνδεθεί, κάθε ση-
µείο του Παλαιού Φαλήρου µε τη θά-
λασσα, καθώς αποτελεί το συγκριτικό 
πλεονέκτηµα της πόλης µας. Το βλέµ-

µα µας είναι στραµµένο στην θάλασ-
σα, µε πρόθεση να ενώσουµε την κά-
θε φαληρική γειτονιά µε τις παραλίες 
µας. Με σηµαντικά, καλαίσθητα έργα 
ανάπλασης, που ήδη έχουν γίνει και 
άλλα τα οποία εκπονούνται µεσοπρό-
θεσµα και µακροπρόθεσµα. Θέλουµε, 
η παραλία της πόλης µας, να προκα-
λεί το θαυµασµό, ακόµα και των περα-
στικών από την λεωφόρο Ποσειδώ-
νος µε το αυτοκίνητο. Ήδη από πέρυσι 
προχώρησαν έργα ήπιας αναµόρφω-
σης στις πλαζ που βρίσκονται στα όρια 
του δήµου. Τοποθετήθηκαν παγκάκια, 
οµπρέλες, καµπίνες, ντουζιέρες, πύρ-
γοι ναυαγοσωστών, 800 µέτρα ξύλινοι 
διάδροµοι και φυτεύτηκαν περισσότε-
ρα από 3.000 φυτά µε αυτόµατο πότι-
σµα. Θέλουµε να φτιάξουµε ένα από τα 
πιο όµορφα παραλιακά κοµµάτια που 
µπορείς να βρεις σε µια πόλη, ελεύθε-
ρα προσβάσιµο και δωρεάν για όλους. 
Με υποδοµές που θα χαίρονται οι δη-
µότες µας αλλά και κάθε πολίτης από 
όπου και αν έρχεται. Και είµαι αισιό-
δοξος ότι παρά τις δυσκολίες θα τα κα-
ταφέρουµε. 

n Να θεωρήσουµε δεδοµένη την 
διεκδίκηση της επανεκλογής σας 
στο δηµαρχιακό θώκο του Π. Φα-
λήρου στις δηµοτικές εκλογές του 
2023;
Ναι, το 2023 θα είµαι ξανά υποψήφι-
ος. Θεωρώ ότι µε βάση την εµπειρία 
που έχουµε αποκοµίσει εγώ και οι συ-
νεργάτες µου αυτά τα  τέσσερα  χρό-
νια ως δηµοτική Αρχή στο Παλαιό Φά-
ληρο, γνωρίζουµε πλέον σε βάθος τα 
προβλήµατα και τις ανάγκες της πόλης 
και έχουµε την ικανότητα να τα διαχει-
ριστούµε πιο άµεσα και ακόµα πιο απο-
τελεσµατικά. Έχουµε πολλά ακόµα να 
προσφέρουµε και σε καµία περίπτωση 
το έργο µας που ξεκίνησε το 2019 και η 
δυναµική που έχει αποκτήσει αυτή τη 
στιγµή η πόλη µας δεν πρέπει να ανα-
κοπούν. Οφείλουµε απέναντι στους 
Φαληριώτες να υπερασπιστούµε το 
όραµα µας, τη δουλειά µας, αλλά και 
τον σχεδιασµό µας για το µέλλον.
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Σ 
τη δεξίωση προς τιμήν του 
βασιλικού ζεύγους της 
Ολλανδίας που παρέθεσε 
χθες η Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου, στο Προεδρικό Μέγαρο, εμφανί-
στηκε πλήθος εκλεκτών καλεσμένων 
και μεταξύ αυτών ο επιχειρηματίας 
Πολ Ευμορφίδης, με περιβολή πολύ 
μακριά από το πρωτόκολλο, ένα απλό 
χακί πουκάμισο σετ με ένα σκουρό-
χρωμο παντελόνι και σαν κερασάκι 
στην αντισυμβατική τούρτα ένα ζευ-
γάρι σανδάλια, αυτά τα κλασικά με τις 
δύο παράλληλες λωρίδες.

Εννοείται, ότι τα σόσιαλ πήραν 
φωτιά με τους από δω να ομιλούν 
για ασέβεια στους θεσμούς, προσβο-
λή και αγένεια, τους από κ́ει να δι-
αδηλώνουν υπέρ της ελευθερίας της 
έκφρασης χωρίς ιδιαιτέρως σοβαρά 
επιχειρήματα και κάποιους πιο ψαγ-
μένους να παρατηρούν πάνω στον 
Πολ Ευμορφίδη μια μορφή «αντί-
στροφου σνομπισμού», μια ελιτίστι-
κη απόκλιση από την ομοιομορφία 
που επιβάλλουν τα etiquettes.

Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ο 
Πολ Ευμορφίδης ήταν καλεσμένος 

του βασιλικού ζεύγους της Ολλανδί-
ας καθώς και κάποια παραπάνω στοι-
χεία για αυτόν. Ο Πολ Ευμορφίδης 
δεν έχει κινητό και δεν οδηγεί. Με-
τακινείται αποκλειστικά με ποδήλα-
το, συγκεκριμένα τα ξύλινα ποδήλα-
τα που φτιάχνει η εταιρία του.

Ποιος είναι αυτός
ο μυστήριος τύπος; 
Μια δημοσιογράφος που είχε μιλήσει 
μαζί του για την hotelbrain.com γρά-
φει: «Στo μίτινγκ που προηγείται της 
συνέντευξής μας, παρίστανται ένας 
φίλος του παλιός από το στρατό, η 
καθηγήτρια που του έκανε κάποτε ιδι-
αίτερα αγγλικών κι ένας ζωγράφος. 
Μας φιλεύει (ιδού και το αγαπημένο 
του ρήμα) φρεσκοστημένη πορτοκα-
λάδα, κρασί από την Κρήτη και μελι-
τζάνες από τη φάρμα της εταιρείας με 
φέτα που μαγειρεύτηκαν στην κουζί-
να του καταστήματος.

Ε, μετά από όλα αυτά αν περιμέ-
ναμε να μιλήσουμε για το success 
story της Coco-Mat με τα 40 κατα-
στήματα στην Ελλάδα, τα 11 στην 
Ευρώπη, τα 9 στην Κίνα, τα 2 στη 

FACE/

Γιατί ο επιχειρηματίας Πολ Ευμορφίδης πήγε στο Προεδρικό,
στη δεξίωση για το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας, με ένα απλό χακί 

πουκάμισο σετ με ένα σκουρόχρωμο παντελόνι και ένα ζευγάρι σανδάλια.

Ποιος είναι 
ο μυστήριος κος 

COCO-MAT;
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Νέα Υόρκη και το ένα στη Σαουδική 
Αραβία, αλλά και για το νέο project 
των COCO-MAT Hotels & Resorts 
Worldwide, ένα διεθνές affiliation 
brand που περιλαµβάνει όχι µόνο 
ξενοδοχεία –µέλη µε οικολογικό 
προσανατολισµό αλλά και franchise 
και ιδιόκτητα καταλύµµατα σε όλον 
τον κόσµο, θα πλανιόµασταν πλάνην 
οικτράν. Μαζί του άλλωστε, όπως δι-
απιστώσαµε, έχει περισσότερο ενδι-
αφέρον να µιλάς για τη θνησιµότη-
τα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, 
για τo φύτεµα της πατάτας, για το τα-
ξίδι του Άµστερνταµ – Αθήνα, µέσω 
των Άλπεων µε ποδήλατο. Α! και για 
τον ύπνο των χαµένων ποιητών, φυ-
σικά» και συνεχίζει:

«Αυτός είναι ο Παύλος Ευµορφί-
δης. Ένας “µη µεταλλαγµένος” όπως 
αυτοχαρακτηρίζεται, Έλληνας επι-
χειρηµατίας που κοντράρει µε από-
λυτη φυσικότητα όλα τα στερεότυπα. 
Ακόµα και αυτά µιας προγραµµατι-
σµένης συνέντευξης. Καβαλάει ένα 
ποδήλατο και πάει εκεί που θέλει. 
Όχι µόνο τη συζήτηση, αλλά κυρί-
ως τη ζωή».

-Τα χρήµατα δηλαδή σας είναι 
αδιάφορα;
Εντελώς. Αυτό που µε ενδιαφέρει εί-
ναι να ιδρώνω. Αν δεν ιδρώνεις κά-
θε µέρα, δεν περνάς καλά. Μπορούµε 
να το περάσουµε αυτό στον Έλληνα; 
Αρκετοί µου λένε, εντάξει είσαι κονο-
µηµένος, γι’ αυτό τα λες αυτά. Όµως 
έτσι ήµουν πάντα. Γι’ αυτό πέρασα κα-
λά. Τι είναι τα λεφτά στην πραγµατικό-
τητα; Μέσο συναλλαγής, επιβίωσης; 
Όχι! Είναι ένα δικαίωµα που σου δίνει 
κάποιος άλλος, όταν δεν το έχεις. Γύρι-
σα εφτά χρόνια όλον τον κόσµο µαθαί-
νοντας γλώσσες, συναντώντας ανθρώ-
πους κάτω από γέφυρες και ζητώντας 
τους «να κοιµηθώ στο σπίτι σου από-
ψε;». ∆εν χρειάζονται τα λεφτά ρε! Να 

χαµογελάµε, να περνάµε καλά.
-Και η επιτυχία της εταιρείας πού 
βασίστηκε;
Στην άγνοια κινδύνου. Στην ειλικρί-
νεια. Στην τιµιότητα. Στη διάθεσή µας 
για φιλοξενία. Θυµάµαι όταν δεν εί-
χαµε δικά µας ξενοδοχεία, είχαµε δι-
αµορφώσει ένα loft όπου καλούσαµε 
όλους τους υποψήφιους πελάτες µας 
να έρθουν να µείνουν για να καταλά-
βουν τι ακριβώς σηµαίνει εµπειρία 
ύπνου Coco-Mat.
Γιατί, όµως, ο ιδιοκτήτης της 

Coco mat πήγε στο δείπνο προς 
τιµήν του βασιλικού ζεύγους της 
Ολλανδίας µε σανδάλια;

Ιδού η απάντηση: Η 29χρο-
νη designer κόρη του επιχειρηµα-
τία βρίσκεται πίσω από το διάσηµο 
brand σανδαλιών EF93, τα σχέδια 
των οποίων κατασκευάζονται από 
ανακυκλώσιµα φιλικά προς το περι-
βάλλον υλικά και ρετάλια της Coco-
Μat. Έµπνευση για την Έµµα και 
την φίλη της Νεφέλη Ζωγράφου, η 
οποία αποτελεί κι εκείνη µέλος του 
σχεδιαστικού διδύµου, αποτέλεσε 
την περίοδο της καραντίνας ο Πολ 
Ευµορφίδης, ο οποίος µέχρι εκείνη 
την ώρα φορούσε παπούτσια δικής 
του κατασκευής από κοκοφίνικα.

Τα σχέδια και τα χρώµατα, όπως 
έχει παραδεχτεί η κόρη του Έµµα, 
δεν της άρεσαν καθόλου µέχρι που 
πήρε την απόφαση να του το πει. Τό-
τε ο Πολ Ευµορφίδης την προέτρεψε 
να δηµιουργήσει κάτι αποκλειστικά 
και µόνο για εκείνον, µε αποτέλεσµα 
να δηµιουργηθεί µια ολόκληρη συλ-
λογή, που εκτός από τις µεγαλύτερες 
τουριστικές αγορές της χώρας Μύ-
κονο, Πάρο, Σαντορίνη, Κέρκυρα, 
σήµερα να ταξιδεύει και στο εξωτε-
ρικό όπως τη Νέα Υόρκη, το Μιλά-
νο, τη Μαδρίτη.

Το συγκεκριµένο δίχρωµο (blue 
navy µε λαδί) σχέδιο που επέλεξε ο 
Πολ Ευµορφίδης για την εµφάνιση 
του στο Προεδρικό Μέγαρο απο-
τελεί µέρος της συλλογής που έχει 
φτιαχτεί αποκλειστικά και µόνο για 
εκείνον κι αυτό γιατί σαν σχέδιο δεν 
υπάρχει στο επίσηµο site του brand. 
Ωστόσο εξαιτίας των υλικών κατα-
σκευής εύκολα µπορεί να καταλά-
βει κάποιος πως πρόκειται για πάνι-
να σανδάλια από 100% οικολογικά 
βαµβακερά και πλενόµενα υφάσµα-
τα, µε πάτο από κοκοφοίνικα και σό-
λα από φελλό και ανακυκλώσιµο 
πλαστικό. Το σχέδιο µπορεί να είναι 
ίδιο, όµως οι επιλογές για το δεξί 
και το αριστερό σανδάλι διαφέρουν 
χρωµατικά κι αυτό γιατί η φιλοσο-
φία του brand προάγει την διαφο-
ρετικότητα.

Αυτή την περίοδο η δηµιουργική 
οµάδα της EF 93 προσπαθεί να δη-
µιουργήσει ξύλινες σόλες από τα κα-
µένα δέντρα της πυρόπληκτης Βό-
ρειας Εύβοιας. Από το ίδιο υλικό ο 
επιχειρηµατίας της Coco-Μat κατα-
σκεύασε τα πρώτα ξύλινα ποδήλατα 
που φέρουν την υπογραφή του, µε 
δυο από αυτά να προσφέρθηκαν ως 
δώρα στον βασιλιά της Ολλανδίας 
Γουλιέλµο – Αλέξανδρο και την βα-
σίλισσα Μάξιµα.

Άλλοι παρατηρούν 
πάνω του µια µορφή 
«αντίστροφου 
σνοµπισµού», µια 
ελιτίστικη απόκλιση από 
την οµοιοµορφία που 
επιβάλλουν τα etiquettes. 
Είναι έτσι;

«Τα λεφτά µου είναι εντελώς αφιάφορα. Αυτό που µε ενδιαφέρει είναι να ιδρώνω. 
Αν δεν ιδρώνεις κάθε µέρα, δεν περνάς καλά. Μπορούµε να το περάσουµε αυτό στον 

Έλληνα; Αρκετοί µου λένε, εντάξει είσαι κονοµηµένος, γι’ αυτό τα λες αυτά.
Όµως έτσι ήµουν πάντα. Γι’ αυτό πέρασα καλά. Τι είναι τα λεφτά στην πραγµατικότητα; 
Μέσο συναλλαγής, επιβίωσης; Όχι! Είναι ένα δικαίωµα που σου δίνει κάποιος άλλος, 
όταν δεν το έχεις. ∆εν χρειάζονται τα λεφτά ρε! Να χαµογελάµε, να περνάµε καλά!».



Σ
ε νέες προκλητικές δη-
λώσεις κατά της Ελ-
λάδας προχώρησε ο 
υπουργός Εξωτερικών 

της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, αφήνοντας παράλληλα 
αιχµές κατά της στάσης των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια συµµετοχής του 
σε πάνελ για την τουρκική εξωτερική 
πολιτική, ο Τούρκος ΥΠΕΞ κατηγό-
ρησε την Ελλάδα ότι δεν είναι ειλι-
κρινής αναφορικά µε τα θέµατα στο 
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, 
προσθέτοντας ότι η Αθήνα «µπλοκά-
ρει τον δρόµο για τη δικαιοσύνη».

Απειλή για τα 12 µίλια
Προειδοποιώντας κατά της επέκτα-
σης των ελληνικών χωρικών υδάτων, 
ο Τσαβούσογλου επεσήµανε πως η 
Άγκυρα «δεν αποδέχεται το τετελε-
σµένο γεγονός που την έχει φυλακί-
σει στις ακτές της», ενώ πρόσθεσε ότι 
«οι ελληνικές αξιώσεις στον εναέριο 
χώρο είναι παράδοξες».

«Να ξεκαθαρίσω κάτι: όχι µό-
νο στα 12 µίλια, δεν θα επιτρέψουµε 
τη µονοµερή επέκταση των χωρικών 
υδάτων πέραν των 6 µιλίων, ούτε ένα 
µίλι. ∆εν είναι δυνατόν να επιτρέψου-
µε έστω κι ένα µίλι παραπάνω κι ας 
είναι µικρότερη η επέκταση. ∆εν δε-
χόµαστε ένα τετελεσµένο που θα µε-
τατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λί-
µνη, θα µας εγκλωβίσει στις ακτές 
µας, θα προκαλέσει ζηµιά στα νόµι-
µα και ζωτικά µας συµφέροντα. Ισχύ-
ει και σήµερα η απόφαση που έχει 
πάρει το Κοινοβούλιο µας στις 8 Ιου-
νίου του 1995 ως απάντηση σε αυτήν 
απειλή», σηµείωσε.

Συνέχισε, πάντως, λέγοντας ότι 
δεν πρόκειται για απειλή πολέµου, 
αλλά για τη «διακήρυξη της αποφα-
σιστικότητας µας πως θα υπερασπι-
στούµε µε οποιοδήποτε κόστος τα δι-
καιώµατα και τα συµφέροντα µας στο 
Αιγαίο».

Ο υπουργός Εξωτερικών της 
Τουρκίας ανέφερε ότι «σύµφωνα µε 
τις µαξιµαλιστικές θέσεις της Ελλά-
δας, η Τουρκία δεν διαθέτει υφαλο-
κρηπίδα στο Αιγαίο. ∆ιότι κατά την 
άποψη τους τα σύνορα πρέπει να βρί-
σκονται ανάµεσα στα νησιά και στην 
ηπειρωτική χώρα της Τουρκίας. Η δι-
κή µας θέση είναι η υφαλοκρηπίδα 
να καθοριστεί µεταξύ των ηπειρωτι-
κών χωρών και να µην δοθεί υφαλο-
κρηπίδα στα νησιά».

«∆εν αναγνωρίζουµε την ελληνι-
κή κυριαρχία στα νησιά που δεν πα-
ραχωρήθηκαν µε συνθήκες»

Έπειτα, επανέλαβε το πάγιο αίτη-
µα της Άγκυρας περί αποστρατιωτικο-
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Προειδοποιεί την Ελλάδα
για τις επεκτάσεις
των χωρικών υδάτων!



ποίησης των νησιών. Όπως είπε, με 
βάση τις συνθήκες της Λωζάνης και 
των Παρισίων, τα νησιά του Ανατολι-
κού Αιγαίου είχαν τεθεί σε αποστρα-
τιωτικοποιημένο καθεστώς και η κυ-
ριαρχία τους δόθηκε στην Ελλάδα με 
τον όρο της συνέχισης αυτού του κα-
θεστώτος.

«Όμως, από το 1960 η Ελλά-
δα στρατιωτικοποιεί αυτά τα νησιά. 
16 από τα 23 νησιά έχουν στρατιω-
τικοποηθεί. Αυτό είναι απειλή για 
εμάς. Εμείς ζητούμε από την Ελλάδα 
να τηρήσει τις διεθνείς συνθήκες και 
να επιστρέψει στο απστρατιωτικοποι-
ημένο καθεστώς.

Επιμένοντας στον ίδιο τόνο, ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου έθεσε μάλιστα 
εν αμφιβόλω την ελληνική κυριαρχία 
στα νησιά, τις νησίδες και τις βραχο-
νησίδες που δεν παραχωρήθηκαν – 
όπως είπε – με τις συνθήκες.

«Εμείς, από την κρίση των Ιμίων 
το 1996, λέμε το εξής στην Ελλάδα. 
Δεν αποδεχόμαστε την κατάσταση σε 
νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που 
δεν  σου παραχωρήθηκαν ξεκάθαρα 
με τις συνθήκες. Aυτά δεν έχουν κά-
ποιο νομικό αποτέλεσμα. Αν η Ελλά-
δα – μαζί με τα άλλα θέματα – είναι 
έτοιμη να λύσει κι αυτά τα θέματα, κι 
εμείς είμαστε έτοιμοι να τα επιλύσου-
με ειρηνικά. Οι προειδοποιήσεις που 
κάνουμε σήμερα θα είναι μεταξύ των 
νομικών επιχειρημάτων όταν έρθει η 
μέρα», τόνισε.

Επίθεση  
σε Μητσοτάκη – Δένδια
Παράλληλα, έκανε λόγο για ισχυρι-
σμούς ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να 
επιτεθεί στην Τουρκία, σημειώνο-
ντας ότι «η Αθήνα έχει χάσει τα λο-
γικά της».

«Οι Έλληνες ξέρουν τι σημαίνει 
να είναι αντιμέτωποι με την Τουρκία. 
Είμαστε υπέρ του διαλόγου, αλλά η 
Ελλάδα πρέπει να είναι ειλικρινής», 
σημείωσε.

Μάλιστα, επέκρινε την πολιτική 
που ακολουθεί η Ελλάδα απέναντι 
στην Τουρκία και τη στάση των Ελ-
λήνων πολιτικών, κάνοντας ευθεία 
επίθεση στον πρωθυπουργό και τον 
Έλληνα ΥΠΕΞ.

Xαρακτηριστικά είπε: «Ο Μητσο-
τάκης υποσχέθηκε ότι θα επικεντρω-
θεί στη θετική ατζέντα, αλλά δεν κρά-
τησε την υπόσχεσή του. Αυτή ήταν η 
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Συ-

νεχίζουν να μιλάνε εναντίον μας, ειδι-
κά ο Δένδιας».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός 
Εξωτερικών της Τουρκίας σημείωσε 
ότι «οι απαντήσεις που δώσαμε εξα-
γρίωσαν την Ελλάδα», η οποία είδε 
«την προπαγάνδα της να καταρρέει».

Πρόσθεσε δε ότι η Αθήνα έχει 
βάλει στο στόχαστρο την Τουρκία με 
fake news και ψεύτικες φωτογραφί-
ες, στα οποία η Άγκυρα έδωσε απά-
ντηση «με αποδείξεις, νόμιμα επιχει-
ρήματα και έγγραφα».

Επίσης, ο Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου ισχυρίστηκε ότι η χώρα μας 
«παραβιάζει τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των μειονοτήτων» και ότι 
δείχνει εχθρική συμπεριφορά στο Αι-
γαίο και τη Μεσόγειο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών επιτέθηκε 
και στις ΗΠΑ, αναρωτώμενος για τις 
αμερικανικές βάσεις και όπλα στην 
Ελλάδα. «Λένε ότι της εγκατέστησαν 
κατά της Ρωσίας, αλλά δεν μπορώ να 
το πιστέψω αυτό. Η αμεροληψία των 
ΗΠΑ έχει ραγίσει». «Για τις βάσεις 
ρωτάμε στις ΗΠΑ και μας λένε πως 
είναι εναντίον της Ρωσίας. Δεν είναι 
πιστευτά. Για παράδειγμα τα μηνύμα-
τα που ανεβάζει ο πρέσβης των ΗΠΑ 
στην Ελλάδα στηρίζουν την Ελλάδα» 
σημείωσε. «Πολλαπλάσια οφέλη για 
Αίγυπτο αν υπογράψει συμφωνία με 
την Τουρκία»

Ως προς το τουρκολιβυκό «μνη-
μόνιο», ο υπουργός Εξωτερικών της 
Τουρκίας ανέφερε ότι «η συμφωνία 
καθορισμού θαλάσσιων περιοχών 
ευθύνης που υπογράψαμε με τη Λι-
βύη, όπως και αυτή η πρόσφατη συμ-
φωνία για τους υδρογονάνθρακες, 
δεν είναι εναντίον της Αιγύπτου. Αν 
η Αίγυτπος υπογράψει συμφωνία με 
την Τουρκία θα αποκτήσει έκταση 
πολλαπλάσια από όσα έχει πάρει με 
τη συμφωνία με την Ελλάδα. Μιλάμε 
για 40.000 τ.χλμ.»

«Αυτή  είναι η πραγματικότητα 
για την Αίγυπτο δεν είναι ανάγκη 
να χαλάει τις σχέσεις με άλλες χώ-
ρες. Κάθε χώρα υποστηρίζει τα δι-
κά της δικαιώματα. Η συμφωνία των 
υδρογονανθράκων δεν είναι εναντί-
ον τους» ανέφερε και συνέχισε: «Λέ-
νε πως η κυβέρνηση της Λιβύης δεν 
είναι νόμιμη και δεν έχει δικαίωμα 
υπογραφής σε τέτοιου είδους συμφω-
νίες. Όμως ο ΟΗΕ αυτούς αναγνωρί-
ζει, τους αγαπάτε ή όχι, έτσι είναι. Κι 
εμείς ίσως έχουμε άλλες απόψεις αλ-
λά αυτό είναι ξεχωριστό θέμα. Όπως 
και η επικαιροποίηση της συμφωνί-
ας με τη Λιβύη που αφορά την άμυ-
να δεν είναι εναντίον της Αιγύπτου»
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«Να ξεκαθαρίσω κάτι: 
όχι μόνο στα 12 μίλια, 
δεν θα επιτρέψουμε τη 

μονομερή επέκταση των 
χωρικών υδάτων πέραν 

των 6 μιλίων, ούτε ένα 
μίλι» ανέφερε ο υπουργός 
Εξωτερικών της Τουρκίας
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Δήμαρχος Παιανίας: 
Απολογήθηκε για το ...έργο του
Στον απολογισµό έργου για την τρι-
ετία 2019-2022 προχώρησε η διοίκη-
ση του ∆ήµου Παιανίας σε ανοιχτή 
εκδήλωση στο Κλειστό Γυµναστήριο 
Γλυκών Νερών . Ο Ισίδωρος Μάδης, 
∆ήµαρχος Παιανίας, παρουσία εκατο-
ντάδων δηµοτών παρουσίασε δεκάδες 
έργα άνω των 50.000.000 ευρώ που 
βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ενώ 
αναφέρθηκε και όσα βρίσκονται στην 

τελική ευθεία για δηµοπράτηση. Αρχι-
κά, έκανε αναφορά για τα οικονοµικά 
του δήµου, µετά από δύο χρόνια κρίσε-
ων, βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατά-
σταση απ’ ότι όταν τα παρέλαβαν. 

Σύµφωνα των όσων σηµείωσε, 
έχουν καλυφθεί έκτακτες ανάγκες 
όπως η στέγαση των γυµνασίων Παι-
ανίας, έχοντας εκκινήσει έργα µε αυ-
τοχρηµατοδότηση και φυσικά έχοντας 

αντιµετωπίσει τις απαιτήσεις που προ-
κάλεσε η πανδηµία.

Ο δήµαρχος ανακοίνωσε την δι-
εκδίκηση χρηµατοδοτήσεων περίπου 
25.000.000 ευρώ. Ενώ θύµισε τα έρ-
γα που γίνονται στον ∆ήµο, περίπου 
10.000.000 ευρώ, χωρίς σε αυτά τα συ-
νυπολογίζεται και το µεγάλο έργο της 
αποχέτευσης στη ∆Ε Παιανίας ύψους 
περίπου 25.000.000 ευρώ.

Αντιδήμαρχος
Αθηναίων, 
Β. Κορομάντζος: 
“Η μεγαλύτερη μείωση
τελών που έγινε εδώ
και 15 χρόνια»

«Ο ∆ήµος Αθηναίων εξαντλώντας 
όλες τις οικονοµικές δυνατότητες που 
είχε στη διάθεσή του, εξασφάλισε 
οριζόντια µείωση των συντελεστών 
τελών καθαριότητας και φωτισµού 
για το επόµενο έτος. Η µείωση αυτή 
είναι η µεγαλύτερη που έχει γίνει 
στον ∆ήµο Αθηναίων τα τελευταία 
15 χρόνια», όπως µας δήλωσε ο 
αντιδήµαρχος Αθηναίων, αρµόδιος 
για τη δηµοτική αστυνοµία και τους 
κοινόχρηστους χώρους Βασίλης 
Κοροµάντζος.
Αφορµή ήταν η απόφαση στην 
πρόσφατη συνεδρίαση του δηµοτικού 
συµβουλίου για οριζόντια µείωση 
των ανταποδοτικών τελών κατά 5%, 
µετά από εισήγηση του δηµάρχου 
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη.
«Πρόθεσή µας είναι, ανάλογα µε 
τις οικονοµικές µας δυνατότητες, να 
εξαντλούµε κάθε φορά περιθώρια 
που τυχόν υπάρχουν για την 
ελάφρυνση τόσο των κατοίκων όσο 
και των επαγγελµατιών της πόλης», 
πρόσθεσε ο κ. Κοροµάντζος.

Συνέδριο της ΚΕ∆Ε  
σε κρίσιμη συγκυρία για 
τους δήμους της χώρας
Σ

ε µια ιδιαίτερα δύσκολη χρονικά 
συγκυρία για τους ∆ήµους αλλά 
και την Πατρίδα µας, όπου δοκιµά-
ζονται οι αντοχές όλων µας από τις 

επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης όχι µόνο 
στη λειτουργία των δήµων, αλλά και στην κα-
θηµερινότητα των πολιτών των τοπικών µας 
κοινωνιών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κε-
ντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) 
ανακοίνωσε την διεξαγωγή του Ετήσιου Τα-

κτικού Συνεδρίου που θα πραγµατοποιηθεί 
στο Βόλο από 21 έως 23 Νοεµβρίου 2022 
στον Εκθεσιακό – Συνεδριακό Πολυχώρο 
∆ήµου Βόλου.

Τα ζητήµατα που θα τεθούν ψηλά στην 
ατζέντα των συνεδριακών διαδικασιών είναι:

� Τα Οικονοµικά των ΟΤΑ και η πρότα-
σή για τον νέο τρόπο και τα κριτήρια κατανο-
µής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, στους 
∆ήµους.

�  Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης 
στη λειτουργία των ∆ήµων.

�  Η προώθηση της ∆ιοικητικής Μεταρ-
ρύθµισης στο Μοντέλο Λειτουργίας του Κρά-
τους και της Αυτοδιοίκησης, µέσα από την πα-
ρουσίαση επικαιροποιηµένης µελέτης.

�  Ζητήµατα όπως ο Ψηφιακός Μετασχη-
µατισµός των ∆ήµων, η ανάγκη ενίσχυσης των 
ΟΤΑ µε νέο µόνιµο προσωπικό, η Αξιοποίη-
ση των Χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων, κλπ.

Σε διαδικασία δηµοπράτησης που θα διαρκέσει 
µέχρι τις 16 Νοεµβρίου βρίσκεται το έργο της κατα-
σκευής των αγωγών αποχέτευσης της Καλλιθέας 
Πεντέλης µε την διοίκηση να επισηµαίνει σε σχε-
τική ανακοίνωση «ένα ακόµα µεγάλο έργο υποδο-
µής που δροµολόγησε η δηµοτική Αρχή της δηµάρ-
χου ∆ήµητρας Κεχαγιά µπαίνει στην τελική φάση 
της υλοποίησής του».

Το έργο ύψους 4,37 εκατ. ευρώ που χρηµατοδο-
τείται πλήρως από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 και θα 
κατασκευασθεί από την ΕΥ∆ΑΠ  περιλαµβάνει 
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη περιοχή της 
Καλλιθέας, µήκους 10.780,90 µ., δύο αντλιοστάσια 
µε δίδυµους καταθλιπτικούς αγωγούς µήκους 782 
µ. και 250 µ. και διακλαδώσεις ιδιωτικών συνδέσε-
ων που θα χρηµατοδοτηθούν πλήρως από το έργο 
χωρίς να επιβαρυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής.

«Ελαιώνας»: Πρότυπο
Οικολογικό Πάρκο
στο Ρέντη
Στη δηµιουργία ενός Πρότυπου Οικολογι-
κού Πάρκου µε την επωνυµία «Ελαιώνα», 
συνολικού προϋπολογισµού 1.462.580,95 
ευρώ προχωρά ο ∆ήµος Νίκαιας – Αγ. Ι. 
Ρέντη σε µια έκταση 4 στρεµµάτων στο Ρέ-
ντη. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άµεσα µε 
στόχο το έργο να ολοκληρωθεί σε 6 µήνες. 
Πεζοδιάδροµοι για περπάτηµα και άθλη-
ση, πίστα ποδηλάτων, skate και δενδροφυ-
τεύσεις αποτελούν µερικά από τα βασικά 
χαρακτηριστικά του Πάρκου. Ακόµη έχει 
προβλεφθεί άνετη πρόσβαση πεζών και 
ΑµεΑ σε όλους τους χώρους του Οικολο-
γικού Πάρκου και ο φωτισµός του χώρου 
θα γίνεται µε ηλιακή ενέργεια.

∆ηµοπρατήθηκε 
το έργο της αποχέτευσης 
της Καλλιθέας Πεντέλης
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Την δηµιουργία της ”Συµµαχίας ∆ηµιουργίας”, 
αποτελούµενης από τα στελέχη συνδυασµών που 
στήριξαν µε την ψήφο τους την δηµοτική Αρχή σε 
αυτά τα τρία χρόνια ανακοίνωσε ο δήµαρχος Ζω-
γράφου, Βασίλης Θώδας. Ανάµεσα τους και ο 

επικεφαλής µίας εκ των παρατάξεων που συνερ-
γάστηκαν, ο κ. Γιώργος Γιαννακόπουλος, ο οποί-
ος µας µίλησε για τους λόγους της απόφασής του 
να ενταχθεί σε αυτή την συµµαχία.

«Μία προσπάθεια 3 χρόνων 3 παρατάξεων κα-

θώς και ανεξάρτητων δηµοτικών συµβούλων δη-
µιουργεί µία νέα συµπαράταξη, µια συµµαχία δη-
µιουργίας για την πόλη µας. Μας ενώνει η κοινή 
µας πορεία», σηµείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαν-
νακόπουλος.

“Cash or trash” 
στο Δήμο Μεταμόρφωσης
Με οριακή πλειοψηφία 12 – 11 το δηµοτικό συµβούλιο Μεταµόρ-
φωσης ενέκρινε την επανάληψη της διαδικασίας της σχετικής δηµο-
πρασίας για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου στη συµ-
βολή των οδών Τατοΐου – Γ. Παπανδρέου - Φ. Γκινοσάτη (Σκεπαστό 
Αττικής Οδού) και την λήψη απόφασης επί του ελάχιστου ορίου προ-
σφοράς, το οποίο ανέρχεται 
στις 42.000 ευρώ.

Από το οριακό της ψηφοφο-
ρίας γίνεται εύκολα αντιληπτό 
πως δόθηκε σκληρή µάχη 
στην πρόσφατη συνεδρίαση 
του δηµοτικού συµβουλίου της 
πόλης ανάµεσα στην δηµοτική 
αρχή και µερίδα της αντιπολί-
τευσης. Οι λόγοι των αντιδρά-
σεων ήταν δύο. Ο πρώτος αφορούσε στο τι ακριβώς καλούνταν να 
ψηφίσει το Σώµα. Η διοίκηση υποστήριζε ότι δεν µπαίνει σε συζήτη-
ση το αν θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία αλλά µόνο αν θα ξεκινή-
σει η δηµοπρασία από το ύψος της ελάχιστης προσφοράς 42.000 ευ-
ρώ που ήταν και την προηγούµενη φορά ή από τις 90.000 ευρώ που 
έφτασε η τιµή στην δηµοπρασία.

Η αντιπολίτευση – µε εξαίρεση την αξιωµατική που συµφωνούσε 
µε την διοίκηση – υποστήριζε πως θα έπρεπε να γίνει συζήτηση και 
ψηφοφορία για το αν πρέπει να γίνει η δηµοπρασία. Και αυτό µας πή-
γε και στον δεύτερο και ουσιαστικότερο λόγο της αντιπαράθεσης που 
είναι η θέση των παρατάξεων αυτών να µη γίνει αναψυκτήριο στο συ-
γκεκριµένο χώρο αλλά κάποιο πολιτιστικό κέντρο ή κάτι συγγενές.

Η “ισχύς εν τη ενώσει” για τον δήμαρχο Ζωγράφου

∆ήμαρχος Παλλήνης προς Σ. Πέτσα: Επισπεύστε 
την καταβολή των ποσών στους πυρόπληκτους

Σ
υνάντηση εργασίας είχε ο ∆ή-
µαρχος Παλλήνης, κ. Αθανά-
σιος Ζούτσος µε τον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, 

κ. Στέλιο Πέτσα. Η συνάντηση έλαβε χώ-
ρα στο Υπουργείο Εσωτερικών, µε αντι-
κείµενο την αντιµετώπιση των καταστρο-
φών που υπέστη ο ∆ήµος Παλλήνης, από 
την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου.

Ο ∆ήµαρχος Παλλήνης επισήµανε ότι 
ο ∆ήµος Παλλήνης είναι ο ∆ήµος που 
επλήγη περισσότερο από την καταστρο-

φική πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου, αριθ-
µώντας 346 κατοικίες, µε διάφορα επί-
πεδα ζηµιών, αρκετές επιχειρήσεις  και 
καταστροφές σε δηµοτικές υποδοµές και 
εγκαταστάσεις που έως στιγµής υπερ-
βαίνουν το ποσό του 1.500.000,00€.

Ο ∆ήµαρχος ενηµέρωσε τον Υπουρ-
γό ότι ο ∆ήµος Παλλήνης ήδη προβαίνει 
στην εκταµίευση του επιδόµατος πρώτων 
βιοτικών αναγκών προς τους δικαιούχους 
και ζήτησε την επιτάχυνση της καταβολής 
των ποσών που αντιστοιχούν στην οικο-

νοµική ενίσχυση για επισκευαστικές ερ-
γασίες και αντικατάσταση οικοσκευών το 
οποίο ανέρχεται σε 385.892 €.

Ο Υπουργός δεσµεύτηκε για την επί-
σπευση των σχετικών ενεργειών κατα-
βολής των οικονοµικών ενισχύσεων 
προς τους δικαιούχους και για την πε-
ραιτέρω επιχορήγηση του ∆ήµου Παλ-
λήνης για την αντιµετώπιση των ζηµι-
ών από τις καταστροφές, πέραν των 
300.000 € µε τα οποία έχει επιχορηγη-
θεί έως σήµερα.  

Υπογράφηκε µνηµόνιο συνερ-
γασίας µεταξύ του ∆ήµου Λαυρε-
ωτικής, της ∆ηµοτικής Ανώνυµης 
Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής 
(∆.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) και της Εταιρεί-
ας Μελετών Λαυρεωτικής µε στό-
χο την αξιοποίηση του διατηρητέου 
κτίσµατος του Παλαιού 1ου ∆ηµο-
τικού Σχολείου Λαυρίου στο οποίο 
θα µεταστεγαστεί το Ορυκτολογι-
κό Μουσείο Λαυρίου. Ο ∆ήµος, η 

∆ΑΝΕΤΑΛ και η ΕΜΕΛ στοχεύ-
ουν στην κατάλληλη διαµόρφωση 
της λειτουργικότητας του κτίσµα-
τος µε παράλληλη διαµόρφωση 
του περιβάλλοντος χώρου του οι-
κοπέδου για τη λειτουργία του ως 
Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρί-
ου και για την αξιοποίηση της υπό-
λοιπης έκτασης για αναψυκτήριο, 
εργαστήρια, χώρους υγιεινής και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

Αντιπαράθεση δια ανακοινώσεων 
ανάµεσα στην συνδικαλιστική παράτα-
ξη ∆ΑΣ-ΟΤΑ Αµαρουσίου (ΚΚΕ) και 
της δηµοτικής παράταξης της µείζονος 
µειοψηφίας, µε επικεφαλής τον κ. Γιώρ-
γο Καραµέρο (ΣΥΡΙΖΑ), προκάλεσε 
η πρόσφατη συνεδρίαση του ∆.Σ. του 
ΟΚΟΙΠΑ∆Α µε αντικείµενο την δικα-
στική υποστήριξη των συµβασιούχων 
εργαζοµένων στην προσπάθειά τους 

για µονιµοποίησή τους. Η ∆ΑΣ-ΟΤΑ 
εξαπέλυσε τα πυρά της κατά όλων των 
µελών του ∆.Σ. που, όπως αναφέρει, 
αρνήθηκαν την «συνοµολόγηση» υπέρ 
της µονιµοποίησή τους,  ενόψει της εκδί-
κασης της υπόθεσης, συµπεριλαµβάνο-
ντας και τους εκπροσώπους του συνδυ-
ασµού της µείζονος µειοψηφίας, η οποία 
δεν άφησε τις αιτιάσεις αναπάντητες.

Συγκεκριµένα, επικαλείται δια-

δικαστικές, τυπικές και ουσιαστικές 
παραλείψεις από την διοίκηση του 
ΟΚΟΙΠΑ∆Α κατά την συγκεκριµένη 
συνεδρίαση, σηµειώνοντας ότι «ο ίδιος 
ο δικηγόρος των εργαζοµένων ζήτησε 
να αναβληθεί η συζήτηση και να απο-
συρθεί το θέµα διότι η διοίκηση έφερε 
πρόταση τελείως διαφορετική από αυ-
τήν που ζητούσε ο δικηγόρος των εργα-
ζοµένων».

“Χαρτοπόλεμος” ΚΚΕ και
ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο Αμαρουσίου

“Έπεσαν” οι υπογραφές 
για το «Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου»
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/

Σ
ε εξειδίκευση των δρά-
σεων του προγράµµατος 
«Σπίτι µου», που αποτελεί 
τη στεγαστική πολιτική της 

κυβέρνησης για νέα ζευγάρια και όχι 
µόνο προχώρησε το υπουργείο Εργα-
σίας. Σε 11 ερωτήσεις και απαντήσεις 
ξεκαθαρίζεται το τοπίο τόσο γύρω από 
τη δανειοδότηση νέων ζευγαριών, όσο 
και γύρω από το πρόγραµµα σύµπρα-
ξης του δηµοσίου και τεχνικών εταιρει-
ών για την κοινωνική αντιπαροχή. ∆ια-
βάστε αναλυτικά: 

1. Τι προβλέπει το πρόγραµµα χο-
ρήγησης στεγαστικών δανείων και 
ποιο το όφελος για τα νέα ζευγάρια 
που θα ενταχθούν σε αυτό; 
Πρακτικά όσοι ενταχθούν στο πρό-
γραµµα αυτό, θα πληρώνουν δόση 
στεγαστικού δανείου που θα είναι πο-
λύ χαµηλότερη από το ενοίκιο που αντι-
στοιχεί στο σπίτι που επέλεξαν, καθώς 
το επιτόκιο θα αντιστοιχεί στο ένα τέ-
ταρτο των εµπορικών επιτοκίων. Και 
πάντως θα είναι µηδενικό για τρίτεκνες 
και πολύτεκνες οικογένειες. Το κυριό-
τερο, µε την αποπληρωµή του δανεί-
ου θα αποκτήσουν την ιδιοκτησία του 
σπιτιού. Επιπλέον, το δάνειο θα κα-
λύπτει υψηλότερο ποσοστό της εµπο-
ρικής αξίας του ακινήτου (90 %) σε 
σχέση µε τα στεγαστικά δάνεια των 
τραπεζών που καλύπτουν συνήθως 
έως το 80 %. Αυτό σηµαίνει ότι η ιδι-
ωτική συµµετοχή που πρέπει να συ-
νεισφέρουν οι νέοι µειώνεται στο 10 
% της αξίας του σπιτιού αντί για  20 % 
που προβλέπεται στις συµβάσεις των 
τραπεζικών στεγαστικών δανείων.
Επίσης µε το πρόγραµµα αυτό απο-
κτούν πρόσβαση στον τραπεζικό δα-
νεισµό νοικοκυριά που υπό κανονικές 
συνθήκες δύσκολα θα πληρούσαν τα 
τραπεζικά κριτήρια χρηµατοδότησης.

2. Ποια είναι τα νέα στοιχεία στο 
πρόγραµµα παροχής στεγαστικών 
δανείων σε νέους;
Έχουν προστεθεί σε σχέση µε τις αρχι-
κές ανακοινώσεις ορισµένα νέα στοι-
χεία που αποσκοπούν στην επιτάχυν-
ση υλοποίησης της δράσης αλλά και 
τη θωράκιση από ενδεχόµενη από-
πειρα κατάχρησης. Συγκεκριµένα: 
- Τέθηκε ανώτατο όριο 200.000 ευ-
ρώ στην αξία της κατοικίας που µπο-
ρούν να αγοράσουν οι δικαιούχοι. 
Έτσι αποτρέπεται το ενδεχόµενο αγο-
ράς πολυτελών κατασκευών µε το επι-
δοτούµενο δάνειο του προγράµµατος.
- Απαγορεύεται η αγορά του ακινήτου 
από συγγενή πρώτου βαθµού του δα-

νειολήπτη.
�  ∆ιευκρινίζεται πως δεν θα 
υπάρχει εγγυητής του δανείου.
�  Τίθεται 8µηνη προθεσµία 
(6µηνη αρχικά µε δυνατότητα 
παράτασης 2 µηνών) από την προέγκρι-
ση του δανείου µέχρι την υπογραφή της 
δανειακής σύµβασης. Έτσι προλαµβά-
νονται καθυστερήσεις που θα δέσµευ-
αν τα δανειακά κεφάλαια εις βάρος άλ-
λων δικαιούχων που έχουν κλείσει τη 
συµφωνία αγοράς του ακινήτου.

3. Το πρόγραµµα χορήγησης στεγα-
στικών δανείων προβλέπει πλαφόν 
150.000 ευρώ στο ύψος του δανεί-
ου. Θεωρείτε το όριο αυτό ρεαλιστι-
κό; Υπάρχουν σπίτια σε αυτό το επί-
πεδο τιµών;

Σε δεκάδες περιοχές των αστικών κέ-
ντρων αλλά και στην περιφέρεια υπάρ-
χουν διαθέσιµα ακίνητα σε αυτήν την 
τάξη µεγέθους που µπορούν να καλύ-
ψουν τις στεγαστικές ανάγκες των νέ-
ων. Ενδεικτικά: οι αντικειµενικές αξίες 
στην Αγία Παρασκευή κυµαίνονται από 
1500-2050 ευρώ ανά τετραγωνικό, στο 
Μαρούσι 1500-2300 ευρώ, στην Πεύκη 
1300-2250 ευρώ, στο 4ο ∆ηµοτικό ∆ια-
µέρισµα Θεσσαλονίκης (Τούµπα) 1250 
�  1550 ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι οι 
αντικειµενικές αξίες αφορούν νεό-
δµητα ακίνητα ενώ το πρόγραµµα των 
στεγαστικών δανείων αφορά ακίνη-

τα κατασκευασµένα έως το 2007, οι 
αξίες των οποίων είναι προφανώς χα-
µηλότερες σε σχέση µε τα νεόδµητα. 
Προφανώς υπάρχουν πολύ ακριβότε-
ρα ακίνητα, ωστόσο δεν πρέπει να ξε-
χνάµε ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα κοι-
νωνικό πρόγραµµα για τη διευκόλυνση 
της απόκτησης στέγης, που στόχο έχει 
να απαλλάξει τους νέους από σηµαντι-
κά κόστη, αβεβαιότητες και προβλήµα-
τα. Το όριο των 150.000 ευρώ όπως και 
το πλαφόν 200.000 ευρώ στην αξία του 
ακινήτου είναι η χρυσή τοµή ανάµεσα 
στα όρια που θέτει η αγορά και την ανά-
γκη να ενταχθούν στο πρόγραµµα όσο 

το δυνατόν περισσότεροι 
ωφελούµενοι. 

4. Τι προβλέπει το πρό-
γραµµα «Κάλυψη» και 

ποιοι µπορούν να ενταχθούν σε αυ-
τό;
Το πρόγραµµα «Κάλυψη» βασίζεται στα 
κενά σπίτια που θα απελευθερωθούν 
από το πρόγραµµα «Εστία» µέσω του 
οποίου νοικιάστηκαν από το ∆ηµόσιο 
περισσότερες από 1000 ιδιωτικές κα-
τοικίες και διατέθηκαν για µεταβατικό 
διάστηµα σε µετανάστες. Το πρόγραµ-
µα «Εστία» λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου. 
Αµέσως µετά οι κατοικίες αυτές, (εφό-
σον φυσικά οι ιδιοκτήτες τους συµφω-
νούν) θα επισκευαστούν αν χρειάζεται 
µε δαπάνες του ∆ηµοσίου και θα διατε-

το δυνατόν περισσότεροι 
ωφελούµενοι. 

4. Τι προβλέπει το πρό-

νειολήπτη.
 ∆ιευκρινίζεται πως δεν θα 

υπάρχει εγγυητής του δανείου.
 Τίθεται 8µηνη προθεσµία 
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θούν δωρεάν ή µε πολύ χαµηλό ενοί-
κιο σε ευάλωτους νέους ηλικίας 25-39 
ετών, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγ-
γυηµένου Εισοδήµατος. Προτεραιότη-
τα θα δοθεί σε πολύτεκνους, τρίτεκνους 
και µονογονεϊκές οικογένειες µε αντι-
κειµενικά κριτήρια (µοριοδότηση). Το 
πρόγραµµα θα υλοποιηθεί από τη Γενι-
κή Γραµµατεία Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Καταπολέµησης της Φτώχειας 
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων.

5. Πώς θα λειτουργεί η σύµπραξη 
∆ηµοσίου και τεχνικών εταιρειών 
στην «κοινωνική αντιπαροχή»;
Η βασική φιλοσοφία, όπως έχει ανα-
κοινωθεί, είναι ότι οι φορείς του ∆ηµο-
σίου (∆ΥΠΑ και άλλοι) θα εισφέρουν 

αδόµητες και αναξιοποίητες εκτάσεις 
στις οποίες οι τεχνικές εταιρίες κατόπιν 
διαγωνισµού θα αναλάβουν να κατα-
σκευάσουν σπίτια και καταστήµατα µε 
βάση τις προδιαγραφές που θα ορίζο-
νται στην προκήρυξη του διαγωνισµού. 
Οι εταιρείες θα αποπληρώνονται από 
την εκµετάλλευση των ακινήτων αλλά 
θα έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν 
ένα ποσοστό των κατοικιών µε χαµη-
λά ενοίκια στους δικαιούχους του προ-
γράµµατος κοινωνικής αντιπαροχής. 
Επίσης ο φορέας του ∆ηµοσίου θα δι-
ατηρεί την κυριότητα των ακινήτων. Η 
διάρκεια της παραχώρησης θα ορίζεται 
στην προκήρυξη του διαγωνισµού κα-
θώς δεν µπορεί να είναι ενιαία για όλες 
τις περιοχές και τις αξίες της γης. Στό-
χος είναι η στέγαση των δικαιούχων σε 

ποιοτικά ακίνητα αλλά και η διασφάλι-
ση ότι το πρόγραµµα θα προσελκύσει το 
ενδιαφέρον του ιδιωτικού τοµέα.

6. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί 
ότι χαρίζετε τη δηµόσια περιουσία 
σε µεγαλοεργολάβους µε την κοι-
νωνική αντιπαροχή. Τι απαντάτε;
Με το νέο θεσµό της «κοινωνικής αντι-
παροχής», διατίθεται η αδρανής ακί-
νητη περιουσία του δηµοσίου, χωρίς 
να χάνεται η κυριότητα της γης, σε µα-
κροχρόνιες παραχωρήσεις προς ιδιώ-
τες που εξασφαλίζουν µε συµβατικές 
υποχρεώσεις την κατασκευή σύγχρο-
νων κατοικιών οι οποίες θα διατεθούν 
µε φθηνά ενοίκια. Πρόκειται για την 
πιο διαδεδοµένη πρακτική κοινωνικής 
στέγης που έχει εξασφαλίσει το 20-25% 
των ακινήτων πχ στην Αυστρία ή την 
Ολλανδία να διατίθενται µε ρυθµισµένα 
χαµηλά ενοίκια. Παρόµοιες πρωτοβου-
λίες έχουν αναληφθεί και στη σοσιαλι-
στική Ισπανία. ∆εν το γνωρίζουν άρα-
γε αυτοί που ασκούν εύκολη κριτική;
Με την κοινωνική αντιπαροχή το ∆η-
µόσιο εισφέρει ακίνητα που δεν χρη-
σιµοποιεί και µένουν αναξιοποίητα, οι 
ιδιώτες µετά από διαγωνισµό αναλαµ-
βάνουν µε δικές τους δαπάνες και µε 
κρατικές προδιαγραφές, να χτίσουν σπί-
τια µε την υποχρέωση και να διαθέτουν 
ένα ποσοστό από αυτά στους δικαιού-
χους µε χαµηλά ενοίκια. Έτσι εξασφαλί-
ζεται φθηνή στέγη για όσους ενταχθούν 
στο πρόγραµµα, αξιοποιείται η περιου-
σία του ∆ηµοσίου και ιδιαίτερα της ∆Υ-
ΠΑ, κινείται η οικοδοµή και εγκατα-
λείπεται η πρακτική του «γκέτο» των 
εργατικών κατοικιών. Το ∆ηµόσιο δια-
τηρεί σε κάθε περίπτωση την κυριότητα 
των ακινήτων και εξασφαλίζεται η τα-
χύτερη προσφορά κοινωνικής στέγης.  

7. Τι είναι το Πρόγραµµα «Ανακαινί-
ζω – Ενοικιάζω» και τι διαφορά έχει 
από το «Εξοικονοµώ;»
Το πρόγραµµα «Ανακαινίζω – Ενοικιά-
ζω» παρέχει επιδοτήσεις για ανακαίνιση 
κλειστών κατοικιών προκειµένου να δια-
τεθούν για µίσθωση. Αποσκοπεί δηλα-
δή στην αύξηση της προσφοράς κατοικί-
ας µε την παροχή κινήτρων προκειµένου 
κενά ακίνητα να χρησιµοποιηθούν ξα-
νά, αφού επανέλθουν σε κατάσταση 
που να µπορούν να αξιοποιηθούν. Τα 
προγράµµατα «Εξοικονοµώ» στα οποία 

έχουν ενταχθεί χιλιάδες κατοικίες αφο-
ρά ακίνητα που ήδη χρησιµοποιούνται 
ως πρώτη κατοικία, ιδιοκατοικούµενα ή 
µισθωµένα. Υπενθυµίζεται ότι µέσω του 
προγράµµατος «Ανακαινίζω – Ενοικιά-
ζω» παρέχονται επιδοτήσεις έως 40 % 
(µε όριο τις 10.000 ευρώ) για ανακαίνι-
ση κατοικιών (εργασίες και υλικά), εµ-
βαδού έως 100 τ.µ. σε αστικά κέντρα 
προκειµένου αυτές να διατεθούν για µί-
σθωση. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πρέπει 
να έχει οικογενειακό φορολογητέο εισό-
δηµα έως 40.000€ και ακίνητη περιου-
σία έως 300.000€ ενώ το σπίτι πρέπει να 
είναι δηλωµένο ως κενό στο έντυπο Ε2. 
Ο Οδηγός του προγράµµατος έχει ήδη 
προδηµοσιευτεί.

8. Γιατί χρειάζεται η προσθήκη νέ-
ας ειδικής πολεοδοµικής χρήσης 
για την κοινωνική κατοικία;
Έτσι διασφαλίζεται ότι κτίρια του ∆ηµο-
σίου που είχαν  στο παρελθόν διαφο-
ρετική χρήση (για παράδειγµα ξενοδο-
χεία ή εκπαιδευτήρια κλπ.) θα µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν ως κοινωνική κα-
τοικία χωρίς χωροταξικά εµπόδια, εφό-
σον φυσικά η γενική χρήση που ισχύ-
ει στην περιοχή (κατοικία, πολεοδοµικό 
κέντρο, κοινωφελείς λειτουργίες κ.λπ.) 
το επιτρέπει.

9. Τι προβλέπει η ρύθµιση για την 
ανάκληση παραχωρήσεων δηµοσί-
ων ακινήτων;
Έχει διαπιστωθεί ότι φορείς του ∆ηµοσί-
ου έχουν παραχωρήσει ιδιοκτησίες τους 
για την εκπλήρωση συγκεκριµένου δη-
µόσιου σκοπού (π.χ. για την στέγαση 
των υπηρεσιών ενός ∆ήµου ή για εξυ-
πηρέτηση πολιτιστικών σκοπών) χωρίς 
όµως, ενώ έχει παρέλθει µεγάλο χρο-
νικό διάστηµα, ο σκοπός αυτός να έχει 
εκπληρωθεί. Η ρύθµιση που εισάγεται 
προβλέπει ότι όλοι οι φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης καλούνται να εξετά-
σουν τις παραχωρήσεις ακινήτων που 
έχουν πραγµατοποιήσει και αν έχουν 
περάσει 15 χρόνια χωρίς να έχει εκπλη-
ρωθεί ο σκοπός τους, να προχωρήσουν 
στην ανάκληση της παραχώρησης. Το 
διάστηµα των 15 ετών κρίνεται ότι είναι 
υπέρ - αρκετό προκειµένου να εξαχθεί 
το συµπέρασµα ως προς το αν υπάρχει η 
βούληση ή / και η δυνατότητα για την εκ-
πλήρωση του σκοπού. Εξάλλου τίθεται 
και δίµηνη προθεσµία στην οποία ο πα-

ραχωρησιούχος µπορεί να τεκµηριώσει 
την ανάγκη συνέχισης της παραχώρη-
σης αν κρίνεται αναγκαίο. Σε κάθε περί-
πτωση δεν είναι νοητό ακίνητα του ∆η-
µοσίου να παραµένουν δεσµευµένα και 
αναξιοποίητα ενώ µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν για τη στέγαση οικογενειών.

10. Ποια είναι τα προγράµµα-
τα στα οποία µπορούν να συµµε-
τάσχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων;
Οι ιδιοκτήτες έχουν πολλαπλά οφέ-
λη. Οι  ιδιοκτήτες π.χ. που θα συµµε-
τάσχουν στο πρόγραµµα «Κάλυψη» θα 
έχουν εγγυηµένο εισόδηµα από το µί-
σθωµα που θα καταβάλει το κράτος, 
για τις κατοικίες τους, οι οποίες θα δια-
τεθούν σε νέους δικαιούχους του Ελάχι-
στου Εγγυηµένου Εισοδήµατος. Το κρά-
τος αναλαµβάνει επίσης τις επισκευές.
Από την άλλη, το πρόγραµµα µαζι-
κής αξιοποίησης κλειστών ιδιωτικών 
κατοικιών προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες 
τους θα τις παραχωρήσουν για τουλά-
χιστον 5 χρόνια στο κράτος, το οποίο 
θα αναλάβει να τις ανακαινίσει και θα 
τις διαθέσει σε νέους και νέα ζευγάρια.
Με το πρόγραµµα «Ανακαινίζω-Ενοι-
κιάζω» οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικι-
ών θα επιδοτηθούν για να τις ανακαινί-
σουν µε προϋπόθεση να τις διαθέσουν 
για µίσθωση τουλάχιστον 3 ετών.
Το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ – Ανακαι-
νίζω» τέλος, προβλέπει συνδυασµό επι-
δότησης και άτοκου ή χαµηλότοκου δα-
νεισµού σε νέους για την ανακαίνιση 
και την ενεργειακή αναβάθµιση κατοι-
κιών που ιδιοκατοικούν.

11. Για ποιο λόγο χρειάζεται η ψή-
φιση νέου νοµοσχεδίου για τη στε-
γαστική πολιτική; ∆εν είναι επαρ-
κές το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο;
Είχε ήδη επισηµανθεί κατά την πα-
ρουσίαση των προγραµµάτων ότι θα 
χρειαστεί η ψήφιση ορισµένων νέων 
διατάξεων για την υλοποίηση ή την επι-
τάχυνση εφαρµογής της νέας στρατη-
γικής της κυβέρνησης για τη στέγαση. 
Άλλωστε το κράτος τα τελευταία χρό-
νια απουσίαζε από το χώρο της στεγα-
στικής πολιτικής. Έχουν προστεθεί νέα 
εργαλεία, όπως η κοινωνική αντιπαρο-
χή τα οποία θα πρέπει να προστεθούν 
στην «εργαλειοθήκη» της ∆ΥΠΑ προ-
κειµένου να εφαρµοστούν µε ταχύτητα 
και διαφάνεια.

Ξεκαθαρίζεται το τοπίο τόσο γύρω από τη δανειοδότηση
νέων ζευγαριών, όσο και γύρω από το πρόγραµµα σύµπραξης
του δηµοσίου και τεχνικών εταιρειών για την κοινωνική αντιπαροχή
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Μιμή Ντενίση: 
«Είδα πράγματα στην Αλίκη 
Βουγιουκλάκη που με φόβισαν»

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και 
η Τζένη Μελιτά υποδέχτηκαν στην 
εκποµπή «Πρωίαν σε είδον την 
µεσηµβρίαν» τη Μιµή Ντενίση, 
η οποία µίλησε για την Αλίκη 
Βουγιουκλάκη, τη σχέση που έχει 
µε τον χρόνο αλλά και τα ρεκόρ 
που έχει σπάσει στο θέατρο. 
«Είδα πράγµατα στην Αλίκη 
Βουγιουκλάκη που µε φόβισαν 
και που µου έκαναν καλό µετά. 
Είδα µια εξαιρετική ηθοποιό που 
τη θαύµαζα στις πρόβες πάρα 
πολύ, είχε απίστευτο χιούµορ και 
αυτοσαρκασµό. Και όταν µπήκε 
το κοινό, µαζεύτηκε και έκανε κάτι 
άλλο. Το έργο δεν είχε τροµακτική 
επιτυχία, ήταν και ο µεγάλος σεισµός 

τότε, το 81». «Αυτό που έβλεπα, ότι 
φοβόταν µήπως αλλάξει την εικόνα 
της και δεν τη θέλει το κοινό, ο 
φόβος και η ανησυχία κάθε µέρα του 
αν ήµασταν πρώτοι σε εισπράξεις, 
αυτό ήταν κάτι που µε φόβισε 
κι έµεινε για πάντα στο µυαλό 
µου» ανέφερε η ηθοποιός. Όσο 
µεγαλώνει δεν νιώθει ανασφάλεια 
µε την εµφάνισή της όπως ένιωθε 
στα νιάτα της. «Όσο πιο νέοι είµαστε 
τόσο πιο πολλή αγωνία έχουµε 
για την εµφάνισή µας. Όταν είχα 
την ετικέτα του ωραίου κοριτσιού 
είχα µία αγωνία να είναι τέλειο να 
είµαι µε το καλό µου προφίλ, τώρα 
γυρνάω και µε το κακό µου, από 
όπου κι αν γυρίσω ίδια θα είµαι».

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χάιντι Κλουμ: Δεν αφήνει τίποτα 
στη φαντασία, στα 49 της
Τίποτα δεν άφησε στη φαντασία 
η Χάιντι Κλουµ σε καινούργια της 
φωτογραφία που ανήρτησε την 
Κυριακή. Η φωτογραφία προκάλεσε 
επιφωνήµατα θαυµαστού στους 10 
εκατ. ακολούθους της.

«Προετοιµασία Halloween 1o 
βήµα!!» ανέφερε χαρακτηριστικά, η 
Κλουµ, διαφηµίζοντας καλλυντικό 
τεχνητού µαυρίσµατος. Η 49χρονη 
πια Κλουµ, παρουσιάζοντας τις 
αψεγάδιαστες  γραµµές της, δείχνει 
ότι ο χρόνος είναι καλός µαζί της...

Μπέλα 
Χαντίντ: 
Στο Κατάρ 
χόρεψε 
συρτάκι! 
«Viral» έχει γίνει το βίντεο 
που κυκλοφόρησε και δείχνει 
τη Μπέλα Χαντίντ να προσπαθεί 
να χορέψει συρτάκι. 
Το διάσηµο µοντέλο βρέθηκε στο 
Κατάρ, στο πλαίσιο της επίδειξης 
µόδας που διοργάνωσε η Ναόµι 
Κάµπελ για φιλανθρωπικό σκοπό 
και φυσικά, δεν παρέλειψε τη 
διασκέδασή της. Η εκδήλωση 
πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο 
Ισλαµικής Τέχνης σε συνεργασία 
µε τον οίκο Sotheby’s.
Σε αυτή το παρών έδωσε και 
ο γνωστός κατασκευαστής, 
Hassan Morshedy, ο οποίος και 
δηµοσίευσε το βίντεο µε τη Μπέλα 
Χαντίντ να χορεύει συρτάκι.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
βίντεο, ακούγεται η µελωδία του 
κοµµατιού «Εφτά τραγούδια θα 
σου πω» του Μάνου Χατζιδάκι.

Ο
 Πάνος Μουζουρά-
κης και η Τζίνα Βα-
ρελά  αποφάσισαν 
να τραβήξουν ξεχω-

ριστούς δρόµους, µετά από τρία 
χρόνια σχέσης.

Το ζευγάρι αποφάσισε εδώ 
και λίγους µήνες να ρίξει τίτλους 
τέλους στον δεσµό τους, όπως 
έκανε γνωστό ρεπορτάζ της εκπο-

µπής «Πρωινό µας».
Όπως αναφέρθηκε, η σχέση 

του ζευγαριού είχε περάσει πολ-
λές κρίσεις στο παρελθόν, όµως 
αυτή τη φορά τα πράγµατα φαίνε-
ται πως έφτασαν στο απροχώρητο.
Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται 
πως ο Πάνος Μουζουράκης έχει 
ήδη προχωρήσει στην προσωπική 
του ζωή και βρίσκεται σε σχέση.

Χώρισαν Πάνος Μουζουράκης 
και η Τζίνα Βαρελά
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Μ
ετά τις έντονες κριτικές 
κα ι  τα  αρν ητ ικά 
σχόλια για τα φίλτρα 
που χρησιµοποιεί στα 

social media και παραµορφώνουν την 
εικόνα της, η Μαντόνα αποφάσισε 
να δείξει το πρόσωπό της στους 
θαυµαστές της χωρίς make up και 
περιττές προσθήκες.

Η βασίλισσα της ποπ δηµοσίευσε 
ένα βίντεο στον προσωπικό της 
λογαριασµό στο TikTok, στο οποίο 
φοράει ένα πράσινο, διχτυωτό 
τοπ και κοιτάει τον εαυτό της στην 
κάµερα. Εκείνη την ώρα ακούγεται 
να λέει: «Ω Θεέ µου, γιατί το έκανες 
αυτό;», αναφερόµενη στην εικόνα του 
προσώπου της.

Η Μαντόνα στο εν λόγω βίντεο 
φαίνεται «πρησµένη», ενώ το 
πρόσωπό της φέρει κάποια κόκκινα 
σηµάδια, τα οποία µοιάζουν µε 
πανάδες.

Όλοι αναρωτιούνται τι ακριβώς 
έχει «πειράξει» η τραγουδίστρια στο 
πρόσωπό της και φαίνεται τόσο πε-
ρίεργο. Χειρουργοί από το εξωτερι-
κό µίλησαν πρόσφατα στην Page Six 
και αφού, «µελέτησαν» τις εικόνες της, 
εξηγούν τι επεµβάσεις µπορεί να έχει 
κάνει η σταρ.

«Όταν είδα για πρώτη φορά τη δη-
µοσίευση, όπως και πολλοί άλλοι, εξε-
πλάγην και εγώ πολύ µε την εµφάνι-
σή της», είπε αρχικά ο ∆ρ. Ehsan Ali, 
∆ιευθύνων Σύµβουλος του «Beverly 
Hills Concierge Doctor and Urgent 
Care, πριν συµπληρώσει πως µπορεί 
να διακρίνει περίπου εννέα επεµβά-
σεις στο πρόσωπό της.

«Σίγουρα έκανε λίφτινγκ, το δέρ-
µα της είναι τραβηγµένο και σφιχτό, 
χωρίς χαλαρότητα και ρυτίδες. Ένα λί-
φτινγκ αλλάζει και το σχήµα των µα-
τιών, της Μαντόνα είναι τραβηγµένα 

προς τα πάνω. Επίσης, σίγουρα έχει 
κάνει ρινοπλαστική. Η µύτη της φαί-
νεται πολύ στενή µε µυτερή άκρη. Για 
να µη µιλήσω για τα µπότοξ», λέει ο 
∆ρ. Ehsan Ali.

Εξήγησε µάλιστα, πως τα µπότοξ 
που έχει κάνει, µαρτυρούν οι «ανύ-
παρκτες ρυτίδες έκφρασης στο πρό-
σωπό της». «Έχει πειράξει και τα ζυ-
γωµατικά της, πιθανότατα να έχει 

συµπληρώσει υαλουρονικό. Φαίνο-
νται εντελώς διαφορετικά και προε-
ξέχουν», λέει.

Η ιατρός Pamela Weinberger της 
«Plump Cosmetics and Injectables» 
στο Μαϊάµι συµφωνεί ότι η ποπ σταρ 
έχει κάνει ενέσιµες θεραπείες στα 
ζυγωµατικά της και σηµειώνει ότι η 
υπερβολική χρήση του filler µε την 
πάροδο του χρόνου µπορεί να εί-
ναι αυτό που δίνει στη Μαντόνα µια 
«αφύσικη» όψη.

Τέλος, δήλωσε πως κάτι ακόµα που 
ίσως έχει «πειράξει» πάνω της η τρα-
γουδίστρια είναι τα φρύδια της, κα-
θώς στις περισσότερες φωτογραφίες 
της φαίνονται να βρίσκονται πιο ψη-
λά από τη «ζώνη» του προσώπου της, 

όπου ήταν στο 
παρελθόν.

«Αν µετρήσε-
τε από την κο-
ρυφή των φρυ-
διών της µέχρι 
την κορυφή της 
γραµµής των 
µαλλ ιών της, 
αυτή η απόστα-
ση είναι περισ-
σότερο από τρία 
δάχτυλα. Αυτό 

δείχνει ότι έχει κάνει ανύψωση φρυ-
διών. Η διαδικασία γίνεται µε τοµές 
στη γραµµή των µαλλιών, προκειµέ-
νου να τραβηχτεί όλο το πρόσωπο πί-
σω», εξηγεί και συµπληρώνει ότι και 
το πηγούνι της δείχνει ότι δεν είναι 
πλέον, φυσικό, όµως το αποτέλεσµα 
αυτής της επέµβασης εξαφανίζεται µέ-
σα σε τρεις µήνες

Η Σάσα Μπάστα διαψεύδει 
τα δημοσιεύματα 
για τον χωρισμό της
Τέλος στις φήµες που την ήθελαν να έχει χωρίσει από τον 
σύζυγό της, ∆ηµήτρη Κουσαθανά, έδωσε η Σάσα Μπάστα 
µιλώντας στο cyclades24.gr. Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι 
τίποτα από όσα γράφτηκαν δεν ισχύει και ότι αντιθέτως 
διανύει µία πολύ όµορφη περίοδο στην προσωπική της 
ζωή. «Είµαστε καλύτερα από ποτέ και φυσικά, διαψεύδουµε 
τα δηµοσιεύµατα που µιλούν για εµάς και την οικογένειά 
µας. Μετά από µια εξαιρετική καλοκαιρινή σεζόν στο 
νησί, επιστρέφουµε και οι δύο στο σπίτι µας στην Αθήνα 
και συνεχίζουµε να πορευόµαστε µαζί» δήλωσε η 
παρουσιάστρια. «Ο ∆ηµήτρης είναι κλειστός χαρακτήρας 
και δεν του αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Γι’ αυτό σας µιλάω 
κιόλας» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Παρτσαλάκης: Να βρεις 
το αποκούμπι μου στα 70; 
Πρέπει να είμαι ηλίθιος

Μαντόνα
Πώς είναι χωρίς
φίλτρα και μακιγιάζ

Ο Γιώργος Παρτσαλάκης διανύει µία 
πολύ καλή περίοδο στα επαγγελµατικά 
του καθώς ως «Λυκούργος» έχει κερδί-
σει τις καρδιές των τηλεθεατών στη «Γη 
της ελιάς».

Ο αγαπηµένος ηθοποιός µίλησε 
στην εκποµπή «Ελένη» για το «απο-
κούµπι» που δεν βρήκε στην προσωπι-
κή του ζωή, για την απροθυµία του πια 
να το αναζητήσει, αλλά και στα δύο του 
παιδιά.

«∆εν αναζήτησα το αποκούµπι ούτε 
πρόκειται να το αναζητήσω, έχει κλεί-
σει το θέµα αυτό, έχω κάνει τρεις γά-
µους. Αποφάσισα λόγω συνθηκών να 

µε ίνω µό -
νος. Στα 70 
και µετά για να 
ψάξεις να βρεις το 
αποκούµπι σου πρέπει να είσαι ηλίθιος 
. Ή θα πρέπει να βρεις µια 25 χρονών 
που θα συµβεί ό,τι θα συµβεί ή θα βρεις 
µία 65 χρονών που δεν µε αφορά το θέ-
µα. Συγγνώµη κορίτσια που το λέω αυ-
τό αλλά ούτε εγώ σας αφορώ».

Ο ηθοποιός δήλωσε ακόµη ότι προ-
σπαθεί να είναι δίπλα στα παιδιά του και 
να τα στηρίζει σε κάθε τους βήµα ενώ 
ιδιαίτερα ήταν όσα είπε και για την οικο-
νοµική καταστροφή που βίωσε.

και µετά για να 
ψάξεις να βρεις το 
αποκούµπι σου πρέπει να είσαι ηλίθιος 
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Τ
ο καλοκαίρι του 2022 
ήταν ένα καλοκαί-
ρι αλλαγών για τον 
ΠΑΟΚ. Για τον εντός 

αγωνιστικών χώρων ΠΑΟΚ. 
Αρκετοί ήταν οι ποδοσφαιριστές 
που έφυγαν από την Τούµπα και 
περισσότεροι αυτοί που έφτασαν. 
Μέχρι στιγµής, ωστόσο, ελάχι-
στοι είναι αυτοί που έχουν δικαι-
ολογήσει την παρουσία τους.  

Απόρροια της λιγοστής βοή-
θειας που έχει πάρει η οµάδα του 
Ραζβάν Λουτσέσκου από τα νέα 
πρόσωπα, είναι η θέση που βρί-
σκεται στον βαθµολογικό πίνακα. 
Η µικρότερη συγκοµιδή της τελευ-
ταίας πενταετίας, που µεταφράζε-
ται σε µόλις 16 βαθµούς έπειτα 
από 10 αγώνες, έχει φέρει τους 
«ασπρόµαυρους» στην πέµπτη θέ-
ση και το -14 από τον πρωτοπόρο 
Παναθηναϊκό. Συν τον πρόωρο 
αποκλεισµό από τη Λέφσκι Σό-
φιας στα προκριµατικά του UEFA 
Europa Conference League.  

Για την απόκτηση των Ντόµι-
νικ Κοτάρσκι, Νίκολας Κουαλιά-
τα, Κάλεντ Νάρεϊ, Γιοάν Σάστρε 
(ενεργοποιήθηκε η οψιόν παρα-
µονής του) και Γιάννη Κάργα δα-
πανήθηκαν κοντά στα 6.000.000 

ευρώ ενώ δανεικός πήγε στη 
Θεσσαλονίκη ο Τιάγκο Ντάντας 
(υπάρχει ρήτρα 4.000.000 ευρώ 
για το 50% των δικαιωµάτων του 
από την Μπενφίκα) και ως ελεύ-
θεροι οι Ράφα Σοάρες, Αντρέ 
Ρικάρντο, Μπράντον Τόµας και 
Ιβάν Νάσµπεργκ. Από τους 10 
συνολικά, ουσιαστικά µόνο οι 
τρεις έχουν σηµαντική παρου-
σία µέχρι στιγµής.  

Ο Κοτάρσκι, που δεν έχει χά-
σει ούτε... δευτερόλεπτο από τα 
12 συνολικά επίσηµα µατς που 
έχει δώσει φέτος ο ΠΑΟΚ, ο 
Ντάντας που από τα πόδια του 
περνάνε όλες οι επιθέσεις και ο 

Νάρεϊ που αποτελεί το «Α» και 
το «Ω» στο εκτελεστικό κοµµά-
τι, είναι οι µόνοι που έχουν δια-
σωθεί από το... ναυάγιο των µε-
ταγραφών. Υπάρχουν, ωστόσο, 
ελαφρυντικά για κάποιους, όπως 
π.χ. ο Τόµας που υπέστη θλάση 
κι ενώ ανέβαζε στροφές ή ο Νά-
σµπεργκ που λόγω υποχρεώσε-
ων µε τη Βαλερένγκα εντάχθηκε 
αργοπορηµένα στο ρόστερ.  

H συνεισφορά των θερινών 
µεταγραφικών αποκτηµάτων 
του ΠΑΟΚ σε Super League 
και προκριµατικά UEFA Europa 
Conference League:  

Αφήνοντας εκτός κάδρου 

Την καλύτερη επίδοση της ιστο-
ρίας του στην Α’ Εθνική/Super 
League έσπασε ο Παναθηναϊκός 
µε την επικράτησή του µε 5-1 στον 
Βόλο και έφτασε τις δέκα νίκες σε 
ισάριθµα παιχνίδια από την αρχή 
του πρωταθλήµατος. Με αυτό το 
ρεκόρ, άφησε πίσω του το 9 στα 9 
που είχε από το 1994-95 και πλέον 
βλέπει τα υπόλοιπα ορόσηµα που 
έχει µπροστά του, όπως σχετικά 
αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας.
    Το κορυφαίο σερί που έχουν δη-
µιουργήσει οι Πράσινοι είναι οι 
13 διαδοχικές νίκες σε ένα πρω-
τάθληµα, κάτι που είχε συµβεί για 
πρώτη φορά στην εναρκτήρια σε-

ζόν της Α’ Εθνικής/Super League, 
το 1959-60 και το 1963-64 που κα-
τέκτησε το αήττητο πρωτάθληµα.

Αν υπολογίσει κανείς και την 
αλλαγή των σεζόν, το ρεκόρ πη-
γαίνει στις 14 διαδοχικές, αφού το 
1960-61 ξεκίνησε µε νίκη το πρω-
τάθληµα και είχε τελειώσει το προ-
ηγούµενο µε 13 µαζί µε το µπαράζ 
απέναντι στην ΑΕΚ. Η τελευταία 
φορά που είχε σηµειώσει διψήφιο 
αριθµό συνεχόµενων νικών ήταν 
το 2003-04 µε 12 και τότε είχε µπει 
τέλος σε αυτό µε εντός έδρας ισο-
παλία 2-2 µε τον Ολυµπιακό.

Ο Παναθηναϊκός έχει µόλις 
άλλες τρεις φορές διψήφιο αριθ-

µό µε διαδοχικές νίκες στο πρω-
τάθληµα και αυτό συνέβη το 1961-
62, το 1969-70 και το 2002-03. Το 
παράδοξο είναι πως και οι τρεις 
σταµάτησαν µε ισοπαλία, το 1961-
62 µε 3-3 εκτός απέναντι στον 
Φωστήρα, το 1969-70 εντός έδρας 
0-0 µε τον Ολυµπιακό και το 2002-
03 µε εκτός έδρας 0-0 µε τον Πα-
νιώνιο.

Το µεγαλύτερο σερί, πάντως, 
στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super 
League ανήκει στον Ολυµπιακό 
και έχει δηµιουργηθεί το 2015-16 
µε 17 διαδοχικές νίκες, οι οποίες 
µπορεί να έγιναν από την έναρξη 
του πρωταθλήµατος µέχρι την 17η 
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O Παναθηναϊκός των ρεκόρ

  ΠΑΟΚ
Oι μεταγραφές 

δεν έχουν βοηθήσει 
ΣΥΜ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΠΤΑ 

Κοτάρσκι* 12 13 (3) - 12 -  1.080’ 
Νάρεϊ 12 4 2 11 1  990’ 
Ντάντας 12 1 - 12 - 894’ 
Σάστρε 6 - - 2 4 282’ 
Τόµας 6 1 - 3 3 261’ 
Κάργας 3 - -  3 - 252’ 
Σοάρες 3 - - 3 - 226’ 
Κουαλιάτα 3 - - 2   1 158’ 
Νάσµπεργκ 1 - -  1 - 90’
Ρικάρντο - - - - -   -

*Ο Κοτάρσκι έχει δεχθεί 13 γκολ ενώ κράτησε σε τρία (3) µατς ανέπαφη την εστία του. 
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Ο Ζοσέ Μουρίνιο, είναι πέραν πάσης αµφιβολίας, 
ένας από τους καλύτερους προπονητές ποδοσφαίρου, 
όλων των εποχών. Ο Πορτογάλος τεχνικός, παραµέ-
νει στο κορυφαίο επίπεδο την τελευταία 20ετία και 
δεν θα ήταν υπερβολή, εάν κάποιος τον χαρακτήριζε 
ως τον «προπονητή του 21ου αιώνα».

    Από το 2000, όταν και ανέλαβε την Μπενφίκα 
ως πρώτος προπονητής, ο «Special One», έχει κατα-
κτήσει κάθε... διαθέσιµο τίτλο σε συλλογικό επίπεδο, 
ενώ εκτός από τους «αετούς της Λισσαβώνας», εργά-
σθηκε στην Ουνιάο Λεϊρία, στην Πόρτο, στην Τσέλ-
σι, στην Ιντερ, στην Ρεάλ Μαδρίτης, στην Μάντσεστερ 
Γιουνάϊτεντ, στην Τότεναµ και στην Ρόµα.

    Μάλιστα, ο 59χρονος τεχνικός, έχει συνδέσει 
άρρηκτα το ονοµατεπώνυµο του µε την Ιστορία των 
συλλόγων που καθοδήγησε, όπως προκύπτει και από 
τα στοιχεία που ακολουθούν. Η Τσέλσι δεν είχε κα-
τακτήσει την Premier League για 50 χρόνια και το 
πέτυχε υπό τις οδηγίες του Μουρίνιο. Κάτι ανάλογο, 
συνέβη και στην περίπτωση της Ιντερ, που δεν είχε 
κατακτήσει το Champions League για 45 χρόνια, αλ-
λά και µε την Ρεάλ Μαδρίτης, που µε τον Πορτογάλο 
στον πάγκο, κατέκτησε το κύπελλο Ισπανίας, µετά από 
22 χρόνια αναµονής.

    Επίσης, οι φίλαθλοι της Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ, περίµεναν εννέα χρόνια για να πανηγυρίσουν 
ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο και το έζησαν µε τον Μουρί-
νιο και την κατάκτηση του Europa League, ενώ ακό-

µη µεγαλύτερη, ήταν η ικανοποίηση των φίλων της 
Ρόµα, οι οποίοι είδαν την αγαπηµένη τους οµάδα, να 
κατακτά το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελλο στην Ιστορία 
της, όταν επί των ηµερών Μουρίνιο, οι «τζιαλορόσι», 
«σήκωσαν» το Conference League.

    Οπως είναι γνωστό, ο ιδιόρρυθµος Πορτογά-
λος, έγινε ο πρώτος προπονητής στην Ιστορία της 
«στρογγυλής Θεάς», ο οποίος κατέκτησε όλα τα ευ-
ρωπαϊκά κύπελλα και φυσικά, ο πρώτος προπονη-
τής όλων των εποχών, ο οποίος κατέκτησε ευρωπα-
ϊκό τρόπαιο µε τέσσερις διαφορετικούς συλλόγους.

Ζοσέ Μουρίνιο
«Λυτρωτής» των φιλάθλων, 
«συγγραφέας» της Ιστορίας

Γράφει ο Κώστας Αλατζαδάκης

αγωνιστική, αλλά αποτελούν και 
το γενικό ρεκόρ για οποιοδήποτε 
διάστηµα µέσα στη σεζόν από το 
1959-60 µέχρι και σήµερα.

Το ρεκόρ των γκολ
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κά-
νει ρεκόρ µόνο στις διαδοχικές 
νίκες, αλλά έγραψε ιστορία και 
στα γκολ που έχει δεχθεί η άµυ-
να του. 

Οι Πράσινοι έχουν δεχθεί µό-
λις τρία τέρµατα στις δέκα πρώ-
τες αγωνιστικές του Πρωτα-
θλήµατος και έτσι άφησαν στο 
παρελθόν τις καλύτερες επιδό-
σεις τους, οι οποίες ήταν µε 4 
γκολ παθητικό σε 10 αγώνες. 

Το 1967-68 τελείωσαν την 10η 
αγωνιστική µε τέσσερα γκολ πα-

θητικό και αυτό το επανέλαβαν 
το 1970-71 και το 2007-08.

Υποβλήθηκε 
στην επέµβαση 
στο χιαστό ο Αϊτόρ
Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα υπο-
βλήθηκε το απόγευµα της ∆ευτέ-
ρας (31/10) σε χειρουργική επέµ-
βαση αποκατάστασης της ζηµιάς 
που υπέστη στον προσθιο χιαστό 
του αριστερού γονάτου του (ολι-
κή ρήξη), κατά τον αγώνα της 
23ης Οκτωβρίου µε τον Άρη στο 
«Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Καταλανός εξτρέµ έκα-
νε την επέµβαση στην κλινι-
κή του Dr. Ραµόν Κουγάτ, ενός 
εκ των κορυφαίων χειρουρ-
γών-ορθοπεδικών παγκοσµίως 

και specialist σε επεµβάσεις και 
τραυµατισµούς πάνω σε γόνατα 
και αστραγάλος και σε ανάρτη-
σή του στα social media θέλησε 
να µεταφέρει την αισιοδοξία του 
για την επιστροφή του στα γήπε-
δα, αλλά και τις ευχαριστίες του 
προς τον 72χρονο Καταλανό για-
τρό. «Γεια σε όλους. 

Γράφω αυτές τις γραµµές για 
να σας πω ότι η επέµβαση στο 
γόνατό µου ήταν επιτυχηµένη. 
Ευχαριστώ τον Dr. Κουγάτ και 
ολόκληρη την οµάδα του για τη 
δουλειά που έγινε. 

Είµαι πολύ θετικός και ανυ-
ποµονώ να ξεκινήσω την αποθε-
ραπεία µου», έγραψε χαρακτηρι-
στικά ο Αϊτόρ στην ανάρτησή του 
στο Instagram.

τους τρεις πρώτους σε χρόνο 
συµµετοχής, ο Σάστρε ξεκίνη-
σε τη σεζόν ως βασική επιλογή, 
«χάθηκε» για περίπου 1,5 µήνα 
για να επιστρέψει εσχάτως λό-
γω των πολλών τραυµατισµών. 
Το ίδιο, εν πολλοίς ισχύει και µε 
τους Κάργα, Σοάρες, Κουαλιάτα 
που «φορτώθηκαν» µερίδιο του 
αποκλεισµού από τη  Λέφσκι. 
Ο Ρικάρντο προσχώρησε στον 
ΠΑΟΚ Β’, ο Νάσµπεργκ ήρθε 
µε καθυστέρηση από τη Νορβη-
γία, έπαιξε (µόνο) στην ήττα από 
τον Παναθηναϊκό και «εξαφανί-

στηκε» ενώ για τον Τόµας η εκ-
κίνηση - δηλαδή το γκολ νίκης µε 
τον Παναιτωλικό στην πρεµιέρα - 
δε συνοδεύτηκε µε ανάλογη συ-
νέχεια λόγω και του τραυµατι-
σµού του.  

Η διακοπή των εθνικών πρω-
ταθληµάτων λόγω του Παγκοσµί-
ου Κυπέλλου 2022 στο Κατάρ θα 
δώσει την ευκαιρία στον Λουτσέ-
σκου να δουλέψει µε το ρόστερ 
του, ωστόσο το ερώτηµα είναι 
πόσο µακριά από τους (εγχώρι-
ους) στόχους του θα έχει µείνει 
ως τότε ο ΠΑΟΚ.  
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Τ
ο 10,36% των Ελλήνων 
οδηγών, στο πλαίσιο 
της 16ης Ευρωπαϊκής 
Νύκτας Χωρίς Ατυχή-

µατα που πραγµατοποιήθηκε το 
βράδυ του Σαββάτου 15 Οκτω-
βρίου, αποδείχθηκε ότι είχε ποσο-
στά αλκοόλ πάνω από το επιτρε-
πτό όριο. Το 73% ήταν άνδρες και 
το 27% γυναίκες. Στην έρευνα (αυ-
τοί που δέχτηκαν να κάνουν το φι-
λικό αλκοτέστ) πήραν µέρος 2.000 
οδηγοί, οι οποίοι δέχτηκαν να φο-
ρέσουν πράσινα βραχιολάκια.

Η 16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χω-
ρίς Ατυχήµατα διοργανώθηκε από 
το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», πα-
ράλληλα µε αντίστοιχες δράσεις σε 
χώρες της Ευρώπης και τη συµµετο-
χή εκατοντάδων χώρων νυχτερινής 
διασκέδασης. Στην Ελλάδα πραγ-
µατοποιήθηκε σε µεγάλες πόλεις 
και κύρια αστικά κέντρα της ελληνι-
κής επικράτειας µε σκοπό την ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών σε θέµα-
τα οδικής ασφάλειας και τη διάδοση 
σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στους 
νέους ανθρώπους του µηνύµατος ότι 
το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε 
µαζί. Συµµετείχαν επίσης οι Περι-
φέρειες Αττικής, ∆υτικής Ελλάδας, 
Κρήτης και Πελοποννήσου, ενώ τε-
λούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας και της 
Κ.Ε.∆.Ε. (Κεντρική Ένωση ∆ήµων 

Ελλάδας), µε την αρωγή της ΕΛ.ΑΣ. 
και τη συµβολή της Τροχαίας στις κα-
τά τόπους εκδηλώσεις.

Στο τέλος της βραδιάς(Σάββατο 
15 Οκτωβρίου 2022) από τους 2.000 
οδηγούς, οι 1.581 εξ αυτών επέστρε-
ψαν για να κάνουν το φιλικό αλκοτέστ. 
Από το σύνολο όλων όσων πήραν µέ-
ρος το 49.4% (58% άντρες και 42% γυ-

ναίκες) είχαν µηδενικά αλκοτέστ, ενώ 
το 10.36% (73% άνδρες και 27% γυναί-
κες) ήταν πάνω από το όριο.

Οι πόλεις µε τα καλύτερα ποσο-
στά, µεταξύ άλλων, ήταν το Άργος 
και η Άρτα, ενώ οι πόλεις που πα-
ρουσίασαν ανησυχητικά ποσοστά 
ήταν ο Πειραιάς και η Λάρισα, µε το 
30% των οδηγών να είναι πάνω από 

το επιτρεπτό όριο αλκοόλ σε σχέση 
µε το πανελλαδικό 10.36%. Στις δύο 
µεγάλες πόλεις (Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη) το ποσοστό ήταν µεγαλύτερο 
του 26% πάνω από το όριο και ακο-
λούθησαν Φλώρινα και Τρίκαλα µε 
ποσοστό πάνω από το 24%. Από τα 
υψηλότερα ποσοστά που έδειξαν τα 
αλκοτέστ ήταν ενός νέου οδηγού 18 

ετών από τα Τρίκαλα που είχε 1.50 
mg ανά λίτρο εκπνεόµενου αέρα, 
ένας άνδρας οδηγός 28 ετών από την 
Φλώρινα µε 1.48 mg ανά λίτρο εκ-
πνεόµενου αέρα και ένας άνδρας 31 
ετών στην Κόρινθο µε 1,14 mg ανά 
λίτρο εκπνεόµενου αέρα όταν το επι-
τρεπτό καινόµιµο όριο, ορίζεται στα 
0,25 mg ανά λίτρο εκπνεόµενου αέ-
ρα (µέτρηση µε συσκευή αλκοτέστ).

Όλα αυτά όταν τους καλοκαιρι-
νούς µήνες στην Ελλάδα το 2021, 
σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ χάθηκαν στο δρόµο 
190 ζωές, ενώ 219 χρήστες του οδι-
κού δικτύου τραυµατίστηκαν σοβα-
ρά. Τα βασικά αίτια πρόκλησης τρο-
χαίων συµβάντων ήταν η επιθετική 
συµπεριφορά στο δρόµο, τα γονεϊκά 
πρότυπα σε σχέση µε τη µελλοντική 
οδηγική συµπεριφορά των παιδιών, 
η υπερβολική ταχύτητα, η απόσπα-
ση προσοχής καθώς και η µη χρήση 
ζώνης ασφαλείας στα µπροστινά και 
στα πίσω καθίσµατα.

Η Audi επιλέγει τη Sauber για την είσοδο στη Formula 1

Γερά ποτήρια στο τιμόνι 

Η Audi επιλέγει τη Sauber ως 
στρατηγικό συνεργάτη για την εί-
σοδο στη Formula 1. Η συνεργα-

σία προβλέπει ότι η παραδοσιακή 
ελβετική οµάδα αγώνων θα αγωνί-
ζεται ως η εργοστασιακή οµάδα της 

Audi από το 2026 και µετά, χρησι-
µοποιώντας τη µονάδα ισχύος που 
αναπτύχθηκε από την Audi για τον 
κορυφαίο θεσµό του µηχανοκίνη-
του αθλητισµού.

Μετά την ανακοίνωση της εισό-
δου της στη Formula 1 στα τέλη Αυ-
γούστου, η επιβεβαίωση της Audi 
για τον στρατηγικό της συνεργάτη 
σηµατοδοτεί το επόµενο ορόσηµο 
στην είσοδο της εταιρείας στην κο-
ρυφαία κατηγορία µηχανοκίνητου 
αθλητισµού. Με περίπου 30 χρόνια 
αγωνιστικής εµπειρίας, η Sauber εί-
ναι µια από τις πιο γνωστές και πα-
ραδοσιακές οµάδες στη Formula 

1. Η µονάδα ισχύος θα αναπτυ-
χθεί στο Motorsport Competence 
Center της Audi στο Neuburg an 
der Donau, ενώ η Sauber θα ανα-
πτύξει και θα κατασκευάσει το αγω-
νιστικό αυτοκίνητο στις εγκαταστά-
σεις της στο Hinwil (Ελβετία). Η 
Sauber θα είναι επίσης υπεύθυνη 
για τον σχεδιασµό και την εκτέλεση 
των λειτουργιών του αγώνα.

Οι πρώτες δοκιµές µε τη µονά-
δα ισχύος που αναπτύχθηκε για 
τους κανονισµούς του 2026 σε ένα 
αυτοκίνητο δοκιµής της Formula 
1 έχουν προγραµµατιστεί για το 
2025. Οι µονάδες ισχύος θα είναι 

πιο αποδοτικές από ότι είναι σή-
µερα, καθώς το ποσοστό της ηλε-
κτρικής ενέργειας θα αυξηθεί ση-
µαντικά. Το ηλεκτρικό σύστηµα 
µετάδοσης θα έχει τότε σχεδόν τό-
ση ισχύ µε τον κινητήρα εσωτερι-
κής καύσης, που φτάνει τα 400 kW 
(544 ίππων). Οι εξαιρετικά αποδο-
τικοί υπερτροφοδοτούµενοι κινητή-
ρες 1,6 λίτρων θα τροφοδοτούνται 
από βιώσιµο συνθετικό καύσιµο 
που είναι ουδέτερο σε CO2 (σύµ-
φωνα µε τα πρότυπα της ΕΕ). Η 
Formula 1 έχει επίσης θέσει ως 
στόχο να είναι ουδέτερη σε CO2 σε 
αγωνιστικό επίπεδο µέχρι το 2030.

Το 10,36% των Ελλήνων οδηγών ήταν πάνω από το επιτρεπτό και νόµιµο όριο αλκοόλ
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M
εγάλη επιτυχία σηµείω-
σε το ∆ιεθνές Συνέδριο 
της Ένωσης Ευρωπαίων 
∆ηµοσιογράφων που 

πραγµατοποιήθηκε στην Ερέτρια µε την 
αρωγή και υποστήριξη της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλά-
δα. Το Συνέδριο συνέπεσε µε τα 60 χρό-
νια από την ίδρυσή της ∆ιεθνούς Ένω-
σης Ευρωπαίων ∆ηµοσιογράφων και 
τα 40 χρόνια του Ελληνικού Τµήµατος. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
των 80 φιλοξενούµενων ξένων δηµο-
σιογράφων από τις 26-30/10/22 στην 
Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να επισκε-
φθούν εµβληµατικά µνηµεία της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και 
επιχειρήσεις µε εξωστρεφή χαρακτή-
ρα προκειµένου να αναδειχθούν τα συ-
γκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής. 
Οι  ∆ελφοί, το µαρτυρικό ∆ίστοµο, ο 
Ορχοµενός, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, 
το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισµού 
υποδέχτηκαν, φιλοξένησαν και ξενάγη-
σαν τους συναδέλφους από την Ευρώ-
πη, την Αµερική, το Βιετνάµ. 

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων έγινε ιδιαίτερη αναφορά 
στην ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΩΡ και το ΣΥΝ-
∆ΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕ-
ΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, την εταιρεία ΠΑΛΛΙ-
ΡΟΙΑ αλλά και επίσκεψη στα µανιτάρια 
∆ΙΡΦΥΣ. 

Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 
πραγµατοποιήθηκε η Γενική Συνέλευ-
ση και έγιναν εκλογές για το ∆ιεθνές ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο στις οποίες επανε-
ξελέγη Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ένωσης 
Ευρωπαίων ∆ηµοσιογράφων η κα Σά-
για Τσαουσίδου, η οποία είναι και Πρό-
εδρος του Ελληνικού Τµήµατος.  
Το νέο ∆ιεθνές ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο: 

President: Isaia Tsaousidou Greece 
Vice-Presidents: Javier Arribas Spain, 
Tibor Macak Slovakia and Guiseppe 
Jacobini Italy  
Secretary-General: Edward Steen 
Austria  
Treasurer: Pat Humphreys UK  
Representative for Brussels: Gian Paolo 
Arcado France  
Representative for Freedom of the 
Press and Disinformation: Kyriakos 
Pieridis Cyprus  

To συνέδριο 
Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου πραγµατο-
ποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο της AEJ 
µε θέµα: «Η ∆ηµοσιογραφία στην Ει-
ρήνη και τον Πόλεµο» ενώ προβλήθη-
κε και το θέµα της τοπικής ανάπτυξης 
της Στερεάς Ελλάδας. Στην εισαγωγική 
της οµιλία, η Πρόεδρος Σάγια Τσαου-
σίδου έδωσε το στίγµα του συνεδρίου 
λέγοντας ότι η Ένωση Ευρωπαίων ∆η-
µοσιογράφων µάχεται επί 60 συναπτά 

έτη για την ελευθερία και την ανεξαρ-
τησία των ΜΜΕ. Το συνέδριο χαιρέτη-
σαν ο Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας, ο ∆ήµαρχος Ερέτρι-
ας  Γιάννης ∆ηµητρόπουλος,  η Άννα 
Ευσταθίου, Υπεύθυνη Τύπου του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
ενώ µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα έστει-
λαν η Vera Jourova, Αντιπρόεδρος της 
ΕΕ και Επίτροπος Αξιών και ∆ιαφάνει-
ας καθώς και η Ευρωβουλευτής Άννα 
Μισέλ Ασηµακόπουλου. 

Ένα από τα πάνελ ήταν αφιερωµένο 
στην ανάπτυξη της περιφέρειας Στερε-
άς Ελλάδας. Πιο συγκεκριµένα, µίλησε 
ο Ανδρέας Λουκάτος, ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος Επιχειρηµατικού Πάρκου Οινο-
φύτων Ασωπού και Γενικός Γραµµατέας 
Συνδέσµου Βιοµηχάνων Στερεάς Ελλά-
δας, ο οποίος ανέπτυξε τα όραµα του για 
την περιοχή ενώ ο Γιώργος Μαυραγά-
νης ∆ιευθυντής Στρατηγικού Σχεδια-
σµού Elval Halcor µίλησε για την ανά-
πτυξη και τη σηµασία της εξωστρέφειας 

για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης, 
ανέπτυξε το όραµα της Elval Halcor για 
έναν αειφόρο κόσµο. 

Η Σοφία Νικολάου, Πρώην Γενι-
κός Γραµµατέας Αντί-εγκληµατικής πο-
λιτικής του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη µίλησε για τη δηµοσιογραφία 
και τη συκοφαντική δυσφήµιση. Η κ. 
Νικολάου ανέλυσε την σχετική διεθνή 
νοµολογία και τόνισε ότι είναι πολύ δύ-
σκολο να διακρίνουµε τα όρια της θεµι-
τής κριτικής ενός δηµόσιου πρόσωπου 
και της συκοφαντίας. 

Το δεύτερο πάνελ του συνεδρίου 
ασχολήθηκε µε τον πόλεµο στην Ου-
κρανία, τα ΜΜΕ και την παραπληρο-
φόρηση.  

Η Σοφία Βούλτεψη, ∆ηµοσιογρά-
φος και Υφυπουργός Μετανάστευσης 
µίλησε για την προπαγάνδα στον πόλε-
µο και τον ρόλο του δηµοσιογράφου ο 
οποίος πρέπει να αποκαλύψει την αλή-
θεια. Όπως είπε, υπάρχουν δίκαιοι και 
άδικοι πόλεµοι. Στους δίκαιους πολέ-
µους, η προπαγάνδα και η λογοκρισία 
αποσκοπούν στη διατήρηση του υψη-
λού φρονήµατος λαού και στρατού και 
στην αποφυγή της διαρροής πληροφο-
ριών προς τον εχθρό ενώ στους άδικους 
πολέµους, η προπαγάνδα και η λογοκρι-
σία σκοπό έχουν να επιβάλουν την λε-
γόµενη «κυρίαρχη άποψη», να δικαιο-
λογήσουν τον πόλεµο και να κρύψουν 
τα πραγµατικά του αίτια, που δεν είναι 

ποτέ ανθρωπιστικά. Ο  ∆ρ. Παναγιώ-
της Σφαέλος, Γενικος Γραµµατέας του 
Ελληνικού Τµήµατος AEJ που συντό-
νισε και το πάνελ, µίλησε για τον πόλε-
µο στην Ουκρανία και τον κρίσιµο ρόλο 
των ΜΜΕ στην παροχή ακριβών πλη-
ροφοριών και την καταπολέµηση των 
ψευδών ειδήσεων. Όπως τόνισε, η προ-
παγάνδα και η σκόπιµη παραπληροφό-
ρηση αποτελούν όπλα ενός υβριδικού 
πολέµου. Ανέλυσε τις τεχνικές της προ-
παγάνδας που χρησιµοποιεί η Ρωσία 
και τόνισε ότι οι δηµοσιογράφοι έχουν 
καθήκον να υπηρετούν την αλήθεια. 
Ο ρόλος των µέσων ενηµέρωσης, ειδι-
κά σε συνθήκες πολέµου, είναι να διε-
ξάγουν έρευνα µε κριτική και ενδελε-
χή έλεγχο, καθώς αυτές οι αποφάσεις 
έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις λεπτές 
ισορροπίες των διεθνών σχέσεων. Οι 
δηµοσιογράφοι έχουν καθήκον να πα-
ρέχουν πληροφορίες που βοηθούν το 
κοινό να κατανοήσει τι συµβαίνει και να 
ασχοληθεί µε όσο το δυνατόν περισσό-
τερες πτυχές της κάθε είδησης, προκει-
µένου να αποφευχθούν οι ψευδείς ειδή-
σεις. Τα νέα πρέπει να επαληθεύονται 
και να διασταυρώνονται για να ενηµε-
ρώνεται ο κόσµος µε ακρίβεια και αντι-
κειµενικότητα. 

Ο Llewellyn King, διάσηµος ∆η-
µοσιογράφος, ιδρυτής και παραγω-
γός του "White House Chronicle" στο 
PBS, Αρθρογράφος στο Inside Sources 
Syndicate, Forbes, Κεντρικός Σχολια-
στής στο Sirius XM Radio µίλησε για 
την ενεργειακή κρίση ως αποτέλεσµα 
του πολέµου στην Ουκρανία. Όπως 
είπε, ο πόλεµος έχει αλλάξει τα γεω-
πολιτικά δεδοµένα µε αποτέλεσµα να 
µην υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια και 
επάρκεια.  

Την Κυριακή το πρωί οι δηµοσιο-
γράφοι ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της 
Ερέτριας και εν συνεχεία, στο Οινοποι-
είο ΛΥΚΟΣ στο Μαλακώντα όπου ο 
δήµαρχος Ερέτριας Ιωάννης ∆ηµητρό-
πουλος απένειµε τιµητική πλακέτα στην 
Πρόεδρο του ∆.Σ Σάγια Τσαουσίδου 
για την τιµή που έγινε, να πραγµατοποι-
ηθεί το Συνέδριο στην Ερέτρια. 

H Πρόεδρος της 
Ένωσης Ευρωπαίων 
∆ηµοσιογράφων κ. 
Σάγια Τσαουσίδου 
και το µέλος της 
Ένωσης Ευρωπαίων 
∆ηµοσιογράφων 
Γεώργιος-
Κωνσταντίνος 
Αλεξανδρόπουλος, 
δηµοσιογράφος του 
γραφείου Τύπου της 
περιφέρειας Αττικής

Διεθνές Συνέδριο της Ένωσης
Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 

Η υφυπουργός Μετανάστευσης 
Σοφία Βούλτεψη µε την πρώην 
Γ.Γ. Αντεγκληµατικής Πολιτικής 
Σοφία Νικολάου και την Σάγια 
Τσαουσίδου



Η 
συχνή έκθεση στα µι-
κροσκοπικά σωµατίδια 
της ρύπανσης του αέρα, 
τα οποία προέρχονται 

κυρίως από την κίνηση των οχηµάτων 
στους δρόµους, συνδέεται πιθανώς 
µε αυξηµένη πιθανότητα εµφάνισης 
άνοιας, δείχνει µια νέα επιστηµονική 
έρευνα. Η χρόνια έκθεση στη ρύπαν-
ση του αέρα αυξάνει επίσης τον κίνδυ-
νο εγκεφαλικού, καθώς και των κατο-
πινών επιπλοκών του, δείχνει µια άλλη 
επιστηµονική µελέτη.

Η πρώτη έρευνα - µια µετα-ανά-

λυση που περιέλαβε όλες τις δηµοσι-
ευµένες διεθνώς µελέτες (συνολικά 
17) πάνω στη σχέση ρύπανσης αέ-
ρα και άνοιας- εστίασε στα σωµατίδια 
ΡΜ2,5 µε διάµετρο κάτω από 2,5 εκα-
τοµµυριοστά του µέτρου, που αιωρού-
νται στον αέρα και εισδύουν στον ορ-
γανισµό κυρίως µέσω της εισπνοής. 
Οι έρευνες αφορούσαν συνολικά πε-
ρισσότερους από 91 εκατοµµύρια αν-
θρώπους άνω των 40 ετών, από τους 
οποίους περίπου 5,5 εκατοµµύρια ή το 
6% διαγνώστηκαν µε άνοια στην πο-
ρεία του χρόνου.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον 
δρ Εχσάν Αµπολχαζανί του καναδικού 
∆υτικού Πανεπιστηµίου, οι οποίοι έκα-
ναν τη σχετική δηµοσίευση στο περι-
οδικό «Neurology» της Αµερικανικής 
Ακαδηµίας Νευρολογίας, κατέληξαν 
στο συµπέρασµα ότι ο κίνδυνος άνοιας 
αυξάνεται κατά 3% για κάθε 1 µg/m3 
(ένα µικρογραµµάριο ανά κυβικό µέ-
τρο αέρα) αύξησης των µικροσωµατι-
δίων στην ατµόσφαιρα. Γενικότερα, δι-
απιστώθηκε ότι οι ηλικιωµένοι που δεν 
είχαν εµφανίσει άνοια, είχαν κατά µέσο 
όρο εκτεθεί λιγότερο σε µικροσωµατί-

δια ρύπων. «Καθώς οι άνθρωποι ζουν 
ολοένα περισσότερα χρόνια, παθήσεις 
όπως η άνοια τείνουν να γίνουν συχνό-
τερες, συνεπώς ο εντοπισµός και η κα-
τανόηση των παραγόντων κινδύνου 
που θα µπορούσαν να αποφευχθούν, 
αποτελεί κλειδί για τη συγκράτηση της 
αύξησης της εν λόγω νόσου. ∆εδοµέ-
νου ότι έκθεση του Παγκόσµιου Οργα-
νισµού Υγείας έδειξε ότι πάνω από το 
90% του παγκόσµιου πληθυσµού ζει 
σε περιοχές µε υψηλότερες των συνι-
στώµενων επιπέδων ρύπανσης του αέ-
ρα, τα ευρήµατα παρέχουν περαιτέρω 
στοιχεία υπέρ της ενίσχυσης των κανο-
νισµών για την ποιότητα του αέρα και 
την επιτάχυνση της µετάβασης από τα 
ορυκτά καύσιµα στις ανανεώσιµες ενέρ-
γειες», δήλωσε ο δρ Αµπολχαζανί.

«Μολονότι η µετα-ανάλυσή µας 
δεν αποδεικνύει ότι η ρύπανση του αέ-
ρα προκαλεί άνοια, αλλά δείχνει µόνο 
µια συσχέτιση µεταξύ τους, η ελπίδα 
µας είναι ότι αυτά τα ευρήµατα θα ωθή-
σουν τους ανθρώπους να αναλάβουν 
πιο ενεργή δράση για τη µείωση της 
έκθεσής τους στη ρύπανση. Οι άνθρω-
ποι µπορούν, µεταξύ άλλων, να χρη-
σιµοποιούν περισσότερη ανανεώσιµη 
ενέργεια, να επιλέγουν να ζουν σε πε-
ριοχές µε χαµηλότερα επίπεδα ρύπαν-
σης και να φροντίζουν για τη µείωση 
της ρύπανσης από τα τροχοφόρα στις 
κατοικηµένες περιοχές», πρόσθεσε.

Κίνδυνος και 
για εγκεφαλικό
Η χρόνια έκθεση στη ρύπανση του αέ-
ρα αυξάνει τον κίνδυνο ενός εγκεφα-
λικού, καθώς και των κατοπινών επι-
πλοκών του, δείχνει µια νέα κινεζική 
επιστηµονική µελέτη.

Οι ερευνητές του Πανεπιστηµί-
ου Σουν Γιατ-σεν, που έκαναν τη σχε-
τική δηµοσίευση επίσης στο περιοδικό 

«Neurology» της Αµερικανικής Ακαδη-
µίας Νευρολογίας, ανέλυσαν στοιχεία 
για 318.752 ανθρώπους ηλικίας 40 έως 
69 ετών, οι οποίοι ζούσαν στη Βρετανία 
και κανένας δεν είχε ιστορικό εγκεφαλι-
κού στην αρχή της έρευνας. Στη διάρκεια 
µιας περιόδου 15 ετών, σχεδόν 6.000 
άτοµα έπαθαν εγκεφαλικό, 3.000 καρδι-
αγγειακή νόσο και 1.000 πέθαναν από 
διάφορες αιτίες. Η µελέτη συσχέτισε την 
υγεία των ανθρώπων µε τα επίπεδα ρύ-
πανσης στην περιοχή της κατοικίας τους.

∆ιαπιστώθηκε ότι όσο αυξανόταν η 
έκθεση στη ρύπανση της ατµόσφαιρας, 
τόσο µεγάλωνε ο κίνδυνος εγκεφαλι-
κού. Για κάθε 5 έξτρα µg/m3 (µικρο-
γραµµάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα)µι-
κροσωµατιδίων ΡΜ2,5 σε ετήσια βάση, 
η πιθανότητα εγκεφαλικού αύξανε κα-
τά 24%. Τα σωµατίδια αυτά, που έχουν 
διάµετρο έως δυόµισι εκατοµµυριοστά 
του µέτρου και εισχωρούν στον οργανι-
σµό, προέρχονται κυρίως από τις εξα-
τµίσεις των οχηµάτων. Ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά η 
µέση ετήσια έκθεση σε ΡΜ2,5 να µην 
υπερβαίνει τα 5µg/m3. Στη µελέτη όσοι 
έπαθαν εγκεφαλικό, είχαν εκτεθεί σε 
διπλάσια µέσα επίπεδα ΡΜ2,5 της τά-
ξης των 10 µg/m3. «Η έκθεση σε ΡΜ2,5 
µπορεί να προκαλέσει συστηµικό οξει-
δωτικό στρες, φλεγµονή, αθηροσκλή-
ρωση και να αυξήσει έτσι τον κίνδυνο 
εγκεφαλικού», σύµφωνα µε τον επικε-
φαλής ερευνητή Χουαλιάνγκ Λιν.

Επίσης, η µελέτη βρήκε ότι για 
κάθε αύξηση κατά 5µg/m3 στη µέση 
ετήσια έκθεση ενός ανθρώπου σε δι-
οξείδιο του αζώτου (προϊόν καύσης), 
υπήρχε αύξηση κατά 4% στον κίνδυνο 
καρδιαγγειακής νόσου µετά το εγκε-
φαλικό. Πάντως δεν φάνηκε η ρύπαν-
ση να συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο 
ενός άµεσα θανατηφόρου εγκεφαλι-
κού επεισοδίου.
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ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 
Αυξάνει τον κίνδυνο  
άνοιας και εγκεφαλικού

Οι νέες γυναίκες και γενικότερα οι νεαροί ενή-
λικες που είχαν έστω µία εµπειρία κακοποίησης 
και βίας από σύντροφο ή συγγενή τους, αντι-
µετωπίζουν αυξηµένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, 
ιδίως για έµφραγµα, εγκεφαλικό ή καρδιακή 
ανεπάρκεια, ακόµη και χρόνια αργότερα, δεί-
χνει µια νέα αµερικανική επιστηµονική µελέτη.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής την Κάθριν 
Ρέκτο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Northwestern στο Σικάγο, που έκαναν τη σχετι-
κή ανακοίνωση σε καρδιολογικό συνέδριο της 
American Heart Association στο Ντάλας, ανέ-
λυσαν στοιχεία για περίπου 4.300 άτοµα.

Μεταξύ άλλων, η έρευνα βρήκε ότι έστω και 

µία εµπειρία κακοποίησης κατά το τελευταίο έτος 
είχε ως αποτέλεσµα το θύµα να κάνει στη συνέ-
χεια µεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ, να κα-
πνίζει περισσότερο και να έχει µεγαλύτερη πιθα-
νότητα για κατάθλιψη. Η εµπειρία συντροφικής 
ή οικογενειακής βίας σχετιζόταν µε µεγαλύτε-
ρο κατά τουλάχιστον 34% κίνδυνο για καρδιαγ-
γειακό περιστατικό και 30% για πρόωρο θάνα-
το οποιασδήποτε αιτιολογίας. Αν τα περιστατικά 
βίας ήταν πάνω από ένα κατά το προηγούµενο 
έτος, τότε η αύξηση του κινδύνου πρόωρου θα-
νάτου ήταν 34% αν ο θύτης ήταν σύντροφος ή 
γνωστός και 59% αν ήταν µέλος της οικογένειας.

Σύµφωνα µε τα Κέντρα Πρόληψης και 

Ελέγχου Νόσων (CDC) των ΗΠΑ, ως βία θε-
ωρείται οποιαδήποτε σωµατική, σεξουαλική, 
συναισθηµατική ή ψυχική κακοποίηση ή επι-
θετικότητα που συµβαίνει στο πλαίσιο µιας 
ερωτικής σχέσης ή γάµου από πρώην ή νυν 
σύντροφο/σύζυγο, µε την πρόθεση να προξε-
νηθεί βλάβη ή να ασκηθεί έλεγχος στον άλ-
λο. Πάνω από 43 εκατοµµύρια γυναίκες και 38 
εκατοµµύρια άνδρες στις ΗΠΑ έχουν βιώσει 
επιθετικότητα τουλάχιστον σε ψυχολογικό επί-
πεδο από τον/την σύντροφο τους στη διάρκεια 
της ζωής τους. Πιο ευάλωτες είναι οι γυναίκες 
18 έως 34 ετών που εµφανίζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά τέτοιας βίας.

Αυξημένος ο καρδιαγγειακός κίνδυνος για τις νέες γυναίκες που βίωσαν βία



ΚΡΙΟΣ
∆ιαχωρίστε έξυπνα τα προβλήµατα που έχε-
τε, είτε είναι επαγγελµατικά, είτε καθαρά προ-
σωπικά και θα βρείτε δηµιουργικούς τρόπους 
για να τα ξεπεράσετε. Εάν είστε σίγουροι ότι 
κάτι δεν πάει καλά µε το σύντροφό σας, µπο-
ρείτε να το ελέγξετε. Η εσωστρέφεια δε βο-
ηθάει και πολύ την επικοινωνία σας. Όποια 
και αν είναι τα προβλήµατα σας, µπορείτε να 
τα λύσετε και να περάσετε υπέροχα.

ΤΑΥΡΟΣ 
Το πλανητικό σκηνικό πλούσιο σε αλλαγές 
και µπορεί σε αρκετά να σας βοηθάει, αλλά 
οι εντάσεις και οι προστριβές µε τα αγαπηµέ-
να σας πρόσωπα, θα είναι σίγουρα εµφανείς 
και έντονες. Πρέπει να κάνετε δίκαιο µοίρα-
σµα στις ευθύνες και στις υποχρεώσεις, για 
να µη νιώσετε εσείς ότι οι άλλοι σας συνθλί-
βουν, αλλά ούτε και οι άλλοι ότι δεν παίρνουν 
την προσοχή σας ή τα όποια οφέλη τους ανα-
λογούν.

∆Ι∆ΥΜΟΙ 
Εάν υπάρξουν αναβολές ή καθυστερήσεις σε 
συµφωνίες που ήταν ολοκληρωµένες, µη φο-
βηθείτε και κάνετε αδέξιες κινήσεις, επειδή 
ήδη έχετε ανοιχτεί οικονοµικά, γιατί γρήγορα 
θα ξαναβρείτε το ρυθµό σας και θα πετύχετε 
τους στόχους σας.Στοχεύστε ψηλά, αρκεί να 
ξέρετε τι θέλετε και τι να περιµένετε, ώστε σε 
περίπτωση που κάτι δεν πάει όπως το θέλατε, 
να µην απογοητευθείτε τόσο, που θα χαλάσει 
τελείως η ψυχολογία σας. Αρκετά είναι ταλαι-
πωρηµένη, δεν χρειάζεται κι άλλο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Αποφύγετε κάθε είδους βιασύνη, για ότι θέ-
µα και αν έχετε, για να µην πέσετε σε παγίδες 
που θα σας χρεωθούν και θα επηρεάσουν και 
το γόητρό σας. Αποδείξτε σε όλους την αξία 

σας, ενώ η ερωτική σας ζωή θα αρχίσει να 
σας ικανοποιεί, σε σηµείο που θα σας κάνει να 
αγαπήσετε ακόµα περισσότερο και τον εαυτό 
σας που έχετε παραµεληµένο. Φροντίστε να 
αξιοποιήσετε την ενεργητικότητά σας και να 
αγωνιστείτε για τους στόχους σας.

ΛΕΩΝ 
Χρειάζονται προσεκτικοί χειρισµοί στο συναι-
σθηµατικό τοµέα, καθώς τα πάντα θα είναι δυ-
νατά και συγχρόνως αδύνατα. Όσο εύκολα θα 
κάνετε σχέδια, τόσο εύκολα θα ανατρέπονται 
ή θα καθυστερούν και θα είναι δύσκολο να δε 
δείξετε εγκράτεια. Αυτό το κλίµα θα επεκτα-
θεί και στις σχέσεις µε τα υπόλοιπα αγαπηµένα 
σας πρόσωπα και θα πρέπει να κάνετε βήµατα 
υποχώρησης, καθώς και να προσπαθήσετε να 
κατανοήσετε τις απόψεις τους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Κατακτήστε το περιβάλλον σας µε τη γοητεία 
σας και κερδίστε όσα αξίζετε. Ασχοληθείτε κυ-
ρίως µε θέµατα του σπιτιού σας, αφήνοντας για 
λίγο υποχρεώσεις του επαγγελµατικού σας το-
µέα στην άκρη. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε 
εδώ και καιρό για να νιώσετε πιο ευχάριστα 
στον προσωπικό σας χώρο, αλλά αφού τα έξο-
δα δεν υπάρχει περίπτωση όπως και να έχει 
να τα γλιτώσετε, φροντίστε να µην το παρακά-
νετε και βγείτε τελείως εκτός προϋπολογισµού.

ΖΥΓΟΣ 
Προσπαθήστε να µη ζηλεύετε, τώρα που ο 
σύντροφός σας περνάει την καλύτερή του φά-
ση. Εάν είστε αποφασισµένοι και οι δύο να 
περάσει το δικό σας, οι συγκρούσεις θα είναι 
αναπόφευκτες. Όταν κάτι σας εκνευρίζει προ-
σπαθήστε να το εξηγήσετε µε λόγια και όχι 
µε σιωπή. Χρησιµοποιήστε το χρόνο σας µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να τα προλαβαίνετε όλα. 
Απαιτήστε καλύτερες συνθήκες εργασίας, 
γιατί το έχετε πραγµατικά ανάγκη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
Για να είστε πιο ήρεµοι, φροντίστε να καλύ-
ψετε τις συναισθηµατικές σας ανάγκες. Ξε-
περάστε όσα συµπλέγµατα σας κρατούν 
αιχµάλωτους στο παρελθόν. Επιβάλετε την 
προσωπικότητά σας, χωρίς να φοβάστε τι θα 
που οι άλλοι. Κινηθείτε πιο οργανωµένα και 
µε στρατηγική, για να µη µπορέσει να σας αµ-
φισβητήσει κανείς. Τολµήστε να ικανοποιή-
σετε τουλάχιστον τις βασικές σας επιθυµίες. 
Η εµπλοκή σας σε σχόλια και λόγια που γίνο-
νται στο χώρο εργασίας σας, δε σας βοηθάει.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Κάντε τις κατάλληλες κινήσεις και αφήστε το 
χρόνο να δουλέψει για εσάς. Να είστε σίγου-

ροι για τις αποφάσεις που παίρνετε, ώστε µε-
τά να µη το µετανιώσετε. Τολµήστε αλλαγές 
που θα δώσουν καινούριο νόηµα στην ερω-
τική σας ζωή. Μην παρασυρθείτε σε εργασί-
ες που θα καθυστερήσουν την επαγγελµατι-
κή σας εξέλιξη. ∆ιεκδικήστε αυτά που θέλετε 
και µην περιµένετε από τους άλλους να µαντέ-
ψουν τις επιθυµίες σας. Ερµηνεύστε µε κατα-
νόηση την απόµακρη στάση ενός αγαπηµέ-
νου σας φίλου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Για να οδηγηθείτε στην επιτυχία, κάντε τις 
ανάλογες υποχωρήσεις. Σκεφτείτε και τις 
ανάγκες του συντρόφους σας, χωρίς να θέλε-
τε να γίνεται πάντα το δικό σας. Βάλτε σε τά-
ξη τις εκκρεµότητες που έχετε, για να προσφέ-
ρετε στον εαυτό σας ασφάλεια και σιγουριά. 
Ο µεγάλος φόρτος εργασίας, δε θα σας επι-
τρέψει να ασχοληθείτε µε την προσωπική σας 
ζωή. Ο υπέρµετρος συναισθηµατισµός, δε θα 
σας οδηγήσει σε σίγουρες λύσεις. Με µία επέ-
κταση σε καινούριους χώρους, θα έχετε οικο-
νοµικές απολαβές.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Ανανεώστε την ερωτική σας ζωή, κάνοντας 
πράξη ότι πιο τρελό έχετε φανταστεί. Πραγ-
µατοποιήστε επαγγελµατικές συµφωνίες που 
µπορούν να σας βοηθήσουν µελλοντικά. Η κα-
θηµερινότητά σας θα αλλάξει αν ασχοληθείτε 
µε ότι σας αρέσει πιο πολύ. Οι εκκρεµότητες 
που αφήνετε πίσω, θα βρεθούν και πάλι στο 
δρόµο σας. Εάν συνεχίσετε να είστε κυκλοθυ-
µικοί και απόµακροι, σε λίγο θα καταφέρετε να 
είστε µόνοι. Μην τα βάζετε µε όσους δε συµ-
φωνούν µε τις απόψεις και τα σχέδια σας.

ΙΧΘΥΣ 
Βρείτε τη χρυσή τοµή σε µία διαµάχη µε το 
σύντροφό σας. Οι παράλογες απαιτήσεις της 
οικογένειάς σας, σας βρίσκουν εντελώς αδι-
άφορους. Στην προσπάθειά σας να πετύχε-
τε περισσότερα, καταφέρνετε να αγχώνεστε. 
Όταν αισθανθείτε κουρασµένοι, βρείτε χρό-
νο για να ξεκουραστείτε. Αντί να ασχολείστε 
µε τα προβλήµατα των άλλων, ασχοληθείτε 
µε τα δικά σας. Βρείτε γαλήνη στην αγκαλιά 
του αγαπηµένου σας προσώπου και πάρτε δυ-
νάµεις.

Οι µέρες που θα ακολουθήσουν θα δεχθούν επηρεασµούς από την ολική Σεληνιακή έκλειψη που θα πραγµατοποιηθεί 
στις 8 στον Ταύρο. Προετοιµαστείτε για µια περίοδο που θα σας βγάζει εκτός σχεδίου µε αρκετές δυσκολίες και εντάσεις. 
Το να ξεσπάτε σε όλους και να νευριάζετε µε ότι γίνετε, δε θα σας βοηθήσει, παρά θα χειροτερέψει κι άλλο τα πράγµατα. 
∆είτε τι συµβαίνει και µείνετε προσγειωµένοι στην πραγµατικότητα. Αφήστε για αργότερα ονειροπολήσεις και υψηλούς 
στόχους. Επηρεάζονται περισσότερο τα ζώδια του σταθερού σταυρού (Ταύρος, Σκορπιός, Λέων, Υδροχόος).

Προετοιμαστείτε για δυσκολίες και εντάσεις

STAR WARS/5/11-11/11

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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30 κορυφαία Πανεπιστήμια
των ΗΠΑ στην Αθήνα

Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται τα Columbia, Harvard, Yale, Tufts, Johns Hopkins, Princeton, 
για την εξωστρέφεια και ποιοτική αναβάθµιση των ΑΕΙ αλλά και για την ανάσχεση του brain drain

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

TODAY PRESSFR
EE

E
κπρόσωποι 30 κορυ-
φαίων Πανεπιστηµίων 
από τις ΗΠΑ βρίσκο-
νται σήµερα Σάββα-

το στην Αθήνα στο πλαίσιο του 
Pharos Summit που αποσκοπεί 
στη διεύρυνση και εµβάθυνση των 
συνεργασιών τους µε Ελληνικά 
ΑΕΙ. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγο-
νται τα Columbia, Harvard, Yale, 
Tufts, Johns Hopkins, Princeton.

Η επίσκεψη γίνεται στο πλαί-
σιο της προτεραιότητας που έχει 
θέσει η κυβέρνηση για τη διε-
θνοποίηση των Πανεπιστηµίων 
της χώρας µας καθώς µπορεί να 

αποτελέσει βασικό µοχλό για την 
εν γένει εξωστρέφεια και ποιοτι-
κή αναβάθµιση των ΑΕΙ αλλά και 
για την ανάσχεση του brain drain 
(και την συµβολή στο brain gain) 
και την δηµιουργία ενός νέου πα-
ραγωγικού µοντέλου που βασίζε-
ται στην υψηλού επιπέδου έρευνα 
και καινοτοµία.

Σε τρεις άξονες
η στρατηγική
από το υπ. Παιδείας
1. Θέσπιση ενός νέου νοµοθετι-
κού πλαισίου το οποίο παρέχει 
περαιτέρω ελευθερία στα ελλη-

νικά πανεπιστήµια να καθιερώ-
σουν ένα ευρύτερο φάσµα συ-
νεργασιών (π.χ. κοινά/διπλά 
πτυχία, κοινά ερευνητικά κέντρα, 
θερινά και χειµερινά προγράµµα-
τα σπουδών)
2. Παροχή εκτεταµένων χρηµατο-
δοτικών εργαλείων για τη στήρι-
ξη των πανεπιστηµίων σε αυτή την 
προσπάθεια, ύψους 80 εκ. ευρώ
3. Έναρξη στρατηγικών εταιρικών 
σχέσεων µε κοµβικούς παίκτες, 
όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, η 
Ευρώπη, το Ηνωµένο Βασίλειο, 
µεταξύ άλλων.

Επιδίωξη είναι η Ελλάδα να 

καταστεί η Ελλάδα εκπαιδευτικός 
κόµβος που θα προσελκύει φοιτη-
τές, καθηγητές και ερευνητές υψη-
λής ποιότητας από όλο τον κόσµο.

Η διεθνοποίηση των Ελληνι-
κών ΑΕΙ θα έχει ως αποτέλεσµα 
οι φοιτητές µας να αποκτούν πρό-
σβαση σε παγκόσµιου φήµης πα-
νεπιστήµια χωρίς να απαιτείται να 
µεταναστεύσουν.

Παράλληλα οι καθηγητές και 
ερευνητές επωφελούνται από 
την δηµιουργία ακαδηµαϊκών και 
ερευνητικών συµπράξεων αποκο-
τώντας πρόσβαση σε υψηλού επι-
πέδου τεχνογνωσία και πόρους 

όπως εργαστήρια και βιβλιοθήκες.
Σε οικονοµικό επίπεδο τα ελ-

ληνικά πανεπιστήµια µας θα επω-
φεληθούν σε όλα τα επίπεδα, κα-
θώς και µε σηµαντική εισροή 
εσόδων από φοιτητές εξωτερι-
κού – υπολογίζεται, για παράδειγ-
µα, ότι τα έσοδα από τα δίδακτρα 
από µόνο ένα αγγλόφωνο προ-
πτυχιακό πρόγραµµα ιατρικής αγ-
γίζουν τα 4 εκ. ευρώ για έναν κύ-
κλο σπουδών. Σε επίπεδο κύρους 
και διεθνούς προβολής, τα πανεπι-
στήµια µας αποκτούν τη θέση που 
τους αρµόζει στον διεθνή ακαδη-
µαϊκό χάρτη.

PHAROS SUMMIT
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