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Τ 
ο κοίτασµα των Ιωαννίνων θα 
µπορούσε να καλύψει την κα-
τανάλωση της Ελλάδος για 10 
έτη, εφόσον επαληθευτεί από 

τα πραγµατικά δεδοµένα, τόνισε ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας 
Σκρέκας, ενώ για τα κοιτάσµατα της Κρήτης 
δήλωσε ότι εάν τα σεισµικά δεδοµένα εί-
ναι ικανοποιητικά θα γίνει δοκιµαστική γε-
ώτρηση το 2025.

Ειδικότερα, όπως σηµείωσε, για το 
κοίτασµα των Ιωαννίνων που έχουν ολο-
κληρωθεί οι έρευνες από την Energean 
θα γίνει δοκιµαστική γεώτρηση (στεριά) 
το 2023. «Όταν λέµε σοβαρές πιθανότητες 
για ένα πρωτοπόρο κοίτασµα, δηλαδή κοί-
τασµα που δεν έχει γύρω του άλλες προ-
ηγούµενες γεωτρήσεις, είναι της τάξης του 
15%, κάτω από 15%, αυτό θεωρείται πολύ 
πιθανό».

«Τα έσοδα εξαρτώνται από την κάθε πα-
ραχώρηση και την εκάστοτε σύµβαση που 
έχει υπογραφεί µε τον εκάστοτε παραχω-
ρησιούχο. Θα µπορούσαν να κυµαίνονται 

από 40% έως και 60% επί των κερδών της 
εκµετάλλευσης. Όταν µιλάµε για πιθανότα-
τα κοιτάσµατος 50 δισεκ. κυβικά µέτρα στα 
Γιάννενα αντιστοιχούν σε 500 εκατ. µεγα-
βατώρες φυσικού αερίου, αν η µεγαβατώ-
ρα κάνει σήµερα 100 ευρώ µιλάµε για 5 
δισεκ. ευρώ συνολικής αξίας, αν είναι δε-
καπλάσιο το κοίτασµα µιλάµε για 50 δισεκ. 
ευρώ µε σηµερινές τιµές» δήλωσε δε ο κ. 
Σκρέκας, διευκρίνισε ωστόσο τα δεδοµέ-
να αλλάζουν και δεν ξέρουµε αν έχουµε αυ-
τές τις ποσότητες.

Για τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου στην 
Κρήτη ο Κώστας Σκρέκας σηµείωσε πως 
υπήρξε προετοιµασία ώστε οι σεισµικές 
έρευνες να γίνουν µε τα καλύτερα δεδοµέ-
να και µε µέριµνα για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος. «∆εν πρόκειται να κάνουµε 
καµία έκπτωση για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος» ξεκαθάρισε.

«Από το 2011 έως το 2020 είχαµε έρευ-
νες σε µόλις δύο περιοχές από το 2021 έως 
το 2022 κάναµε έρευνες σε πέντε περιοχές» 
δήλωσε. Αποσαφήνισε ότι η πανδηµία µη-

δένισε τις τιµές των υδρογονανθράκων µε 
αποτέλεσµα να σταµατήσουν τις έρευνες 
οι εταιρείες. «Η TOTAL αποχώρησε και 
είδε την ευκαιρία η ExxonMobile, ενώ η 
Helleniq Energy συνέχισε να στηρίζει την 
προσπάθεια» είπε.

 Τρισδιάτατες
σεισµικές έρευνες στο Ιόνιο
Την άµεση έναρξη τρισδιάστατων σεισµι-
κών ερευνών για υδρογονάνθρακες στην 
περιοχή "Ιόνιο" ανακοίνωσε ο διευθύνων 
σύµβουλος της Helleniq Energy Ανδρέ-
ας Σιάµισιης παρουσιάζοντας χθες στους 
αναλυτές τα αποτελέσµατα του οµίλου για 
το τρίτο τρίµηνο.

"Η ερµηνεία των δεδοµένων από τα 
σεισµικά δύο διαστάσεων ολοκληρώθη-
κε, έχουµε αρκετά στοιχεία για να προχω-
ρήσουµε σε τρισδιάστατες έρευνες τις επό-
µενες εβδοµάδες", ανέφερε συγκεκριµένα. 
Παράλληλα είναι σε εξέλιξη από χθες οι 
σεισµικές έρευνες στις περιοχές ∆υτικά και 
Νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Δεν το αντέχει 
η χώρα, η κοινωνία, 
η Δημοκρατία

Editorial

Ο στόχος των επιθέσεων αυτών των ηµερών είναι 
σαφέστατα ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης και η συνοχή 
της Κυβέρνησης, όπως και της Ν.∆ και όχι τυχαία. 
Αυτός φαίνεται να είναι και ο στόχος του περιβόητου 
δηµοσιεύµατος, όπου ο Πρωθυπουργός της χώρας 
εµφανίζεται, χωρίς τις παραµικρές αποδείξεις ή την 
οποιαδήποτε τεκµηρίωση, επικεφαλής εγκληµατικής 
οργάνωσης που παρακολουθούσε υπουργούς του και 
τις συζύγους τους, επιχειρηµατίες κ.ά.
Είχε, λοιπόν, δίκιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη 
συνέντευξή του στον Ν. Χατζηνικολάου, όταν 
αναρωτήθηκε ποια είναι η άµυνά του και ότι περίπου 
του ζητούν να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. 
Ο στόχος, όµως, είναι ταυτόχρονα η οµαλότητα της 
χώρας µιας και αυτό το έδαφος δεν είναι ευνοϊκό για 
την αριστερά και τους λαϊκιστές της.
Σε αυτά τα χρόνια ο τόπος έχει γνωρίσει οξύτατες 
αντιπαραθέσεις, συζητήσεις για παρακολουθήσεις 
επί Τόµπρα και Μαυρίκη σε κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ 
και Ν.∆, εντάσεις, πρωθυπουργό να οδηγείται σε 
Ειδικό ∆ικαστήριο και διάφορες τραγικές στιγµές 
στην προηγούµενη δεκαετία. Ποτέ όµως κόµµα 
της Αντιπολίτευσης, ποτέ πολιτικός αρχηγός δεν 
εισήγαγε την έννοια των προϋποθέσεων για να µην 
θεωρήσει διαβλητές τις εκλογές, όπως έκανε ο κ. 
Τσίπρας προ ηµερών. Είναι ο ορισµός της θεσµικής 
και πολιτικής εχθροπάθειας, της εισαγωγής του 
σπόρου µιας αυριανής διχόνοιας, πόλωσης.
Πρόκειται για τακτική που πλήττει τη ∆ηµοκρατία, 
τους θεσµούς, την κοινωνική συνοχή σε µια πολύ 
επικίνδυνη και δύσκολη συγκυρία για τη χώρα 
και την κοινωνία. Θα ωφεληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από 
αυτό; Όχι! Αν κάτι του λείπει είναι η αξιοπιστία και 
η δυνατότητα να προβάλει πειστική εναλλακτική 
πρόταση έχοντας στην πλάτη του µια κυβερνητική 
θητεία µε τους ΑΝΕΛ που ακόµα κρατάει µακριά 
του ακροατήρια. Ίσως θεωρεί ότι µέσα σε µια 
αναµπουµπούλα «όλα γίνονται»… 
Όµως, είναι απολύτως βέβαιο ότι οι εξελίξεις αυτές 
ευνοούν διάφορα επιχειρηµατικά κέντρα που 
ερίζουν για τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και 
επιδιώκουν να διαµορφώνουν καταστάσεις, αλλά και 
ξένα κέντρα που έχουν ενοχληθεί  από τις καθαρές 
θέσεις του Κ. Μητσοτάκη για τις γεωστρατηγικές 
αλλαγές, τον πόλεµο στην Ουκρανία, τα 
Ελληνοτουρκικά.  
Τα ερωτήµατα είναι δύο: Υπάρχουν αποδείξεις 
για τις καταγγελίες και αν ναι, ποιος έκανε τις 
παρακολουθήσεις; Οι διαδικασίες πρέπει να είναι 
ταχύτατες και ουσιαστικές. ∆εν υπάρχει περιθώριο 
να ξαναζήσουµε µια µακρά περίοδο τοξικότητας, 
αυθαίρετων ερµηνειών, λάσπης, ψεµάτων, διχασµού. 
∆εν το αντέχει η χώρα, η κοινωνία, η ∆ηµοκρατία. 
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Τ
ο Μάιο του  2018 , επί κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  ο τότε πρόεδρος 
της Αρχής ∆ιασφάλισης Απορρήτου 
Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ) και διορισµέ-

νος από την κυβέρνηση της ΠΦΑ,  Χρήστος Ζα-
µπίρας, αποκάλυψε στη Βουλή, απαντώντας σε 
ερώτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, πως ιδιώτες 
έχουν στα χέρια τους τα γνωστά «βαλιτσάκια» και 
κάνουν υποκλοπές τηλεφωνικών συνοµιλιών χω-
ρίς κανείς να  µπορεί να τους σταµατήσει. 

«Απ’ ό,τι λέγεται υπάρχουν “βαλιτσάκια” σε 
ιδιώτες. Αυτά η Α∆ΑΕ δεν µπορεί να τα ελέγξει. 
Έχουµε κάνει κάποιες προτάσεις νοµοθετικής πα-
ρέµβασης, αλλά µέχρι στιγµής δεν µπορεί να ευ-
δοκιµήσει κάποια ρύθµιση. Εποµένως, αυτά ου-
σιαστικά κυκλοφορούν, ανεξέλεγκτα». 

Πρόσθεσε επίσης, πως, ούτε στα τρία «βαλι-
τσάκια» που είχαν Αστυνοµία και  η ΕΥΠ, γίνο-
νταν  έλεγχοι από την Α∆ΑΕ για τυχόν  παράνο-
µες παρακολουθήσεις !  

∆εν άκουσε τίποτα! 
Τότε ο κ Τσίπρας ως πρωθυπουργός, φυσικά  δεν 
άκουσε τίποτα, δεν ενηµερώθηκε από τους συνερ-
γάτες του και δεν αποδέχτηκε καµία από τις νοµο-
θετικές προτάσεις που του κατέθεσε  η αρµόδια 
αρχή για να βάλει ένα τέλος στις ανεξέλεγκτες 
υποκλοπές στη χώρα.  Το γιατί, δεν µπορεί να το 
απαντήσει κανείς µε ευθύτητα, µόνο υποθέσεις να 
κάνει και να φτάσει στο συµπέρασµα, πως δεν 
έγινε τίποτα, είτε από ανικανότητα, είτε από σκο-
πιµότητα. Ο κάθε επιχειρηµατίας της εποχής, εί-
χε ένα «βαλιτσάκι» αγορασµένο περίπου 200.000 
ευρώ από την Κίνα ή το Χονγκ Κονγκ, ή από αλ-
λού και παρακολουθούσε επιχειρηµατίες και πο-
λιτικούς ή όποιον, τέλος πάντων, ήθελε. 

Τότε δεν κινδύνευε η ∆ηµοκρατία, η «Αυγή» 
δεν χαρακτήριζε «αξιοθρήνητο» τον πρωθυπουρ-
γό, δεν... ανησυχούσε για τους θεσµούς και οι φί-
λιοι συνταγµατολόγοι δεν ζητούσαν την παραί-
τηση του πρωθυπουργού. Απλά «κατάπιναν» µε 
περισσή ευκολία τις καταγγελίες για τις παρακο-
λουθήσεις κατά την περίοδο της πρώτης φορά κυ-
βέρνησης της αριστεράς στην Ελλάδα µε τη βοή-
θεια του λαϊκιστή - εθνικιστή Καµµένου. 

 Και σήµερα, ορισµένοι πάλι επιχειρηµατί-
ες,  µπορεί να κατέχουν παράνοµα πιο εξελιγµέ-
να συστήµατα παρακολούθησης, αλλά η αξιωµα-
τική αντιπολίτευση που βρίσκεται µε την πλάτη 
στον τοίχο, χωρίς πρόταση για την κοινωνία, έξι 
µήνες πριν από τις εκλογές, ακολουθεί διαφορε-
τική πολιτική.  

 Στόχος:  Πάση θυσία 
να φύγει ο Μητσοτάκης
Το πρόβληµα για τον κ. Τσίπρα δεν είναι οι πα-
ράνοµες  υποκλοπές που γίνονται, από ιδιώτες,  
τις  γνώριζε από τη δική του διακυβέρνηση και 
από την  υπόθεση των συνακροάσεων του ΚΚΕ . 
Ήταν τότε που ο κ. Ζαµπίρας, είχε αναφέρει εξής: 
«Είµαστε απολύτως εκτεθειµένοι τεχνολογία που 
υπάρχει σήµερα δεν διασφαλίζει το απόρρητο 
των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Αν θέλετε να 
πείτε κάτι σηµαντικό γράψτε το σε χαρτί και µην 
το λέτε σε τηλέφωνο».

    Η υπόθεση θα ήταν για γέλια, αν όλος ο 
µηχανισµός του ΣΥΡΙΖΑ, φίλιες δυνάµεις, social 
media, τρολς, αριστερόστροφοι καθηγητές συ-
νταγµατικού δικαίου και ισχυρά οικονοµικά συµ-
φέροντα δεν  συντάσσονταν µε την άποψη  του κ. 
Τσίπρα, ότι πρέπει να παραιτηθεί ο εκλεγµένος 
πρωθυπουργός Κυριάκος  Μητσοτάκης και να πά-
ει η χώρα σε εκλογές µε άλλον...

Βρήκαν µάλιστα και το νέο πρωθυπουργό. 
Στους κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ , τις τελευταίες µέ-
ρες , εκτιµούν στα σοβαρά, πως αναγκαστικά, 
από τις εξελίξεις ο κ. Μητσοτάκης θα οδηγηθεί σε 
παραίτηση και ο πιθανότερος επόµενος αρχηγός 
της Ν∆ και πρωθυπουργός, ως τις εκλογές, θα εί-
ναι ο κ. Νίκος ∆ένδιας που είναι και ο πιο δηµο-
φιλής και µετριοπαθής υπουργός.

Το σχέδιο δεν είναι καινούργιο. 
Τα τελευταία δύο χρόνια, προσπαθεί ο Αλέξης 
Τσίπρας µε το µηχανισµό του, να ρίξει τον Μη-
τσοτάκη  από την πρωθυπουργία. ∆ιέσπειραν σε-

νάρια για την ανάγκη ανάληψης της χώρας από 
τεχνοκράτη πρωθυπουργό ή από πολιτικό της δε-
ξιάς, πιο αποδεκτό  στα υπόλοιπα κόµµατα, προ-
σέφυγαν σε Οικουµενική και σε κυβερνήσεις 
συνεργασίας, ως λύση για την αντιµετώπιση των 
ιδιαίτερων κρίσεων που περνούσε η χώρα.  Μά-
ταια όµως.

Έτσι σε δεύτερο πλάνο ακολούθησαν τη γραµ-
µή της αποδυνάµωσης του κ. Μητσοτάκη, µε προ-
τάσεις για διακοµµατικές επιτροπές γιατρών στην 
αντιµετώπιση της πανδηµίας, για τον από κοι-
νού έλεγχο της ΕΥΠ, ακόµα και αντικαταστάσεις 
υπουργών µήνες πριν τις εκλογές. Στόχος του 
ΣΥΡΙΖΑ να φύγει οπωσδήποτε ο Μητσοτάκης, 
από το Μαξίµου,  γιατί µε Μητσοτάκη στην πρω-
θυπουργία, δεν υπάρχει εκλογική διέξοδος για 
τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε προσωπική και πολιτική διέ-
ξοδος για τον Αλέξη Τσίπρα που θα υποστεί νέ-
ες ήττες και τις οποίες θα πρέπει να δικαιολογήσει 
και να διαχειριστεί στο κόµµα του. Στόχος, από την 
άλλη, ορισµένων οικονοµικών συµφερόντων, η 

ανακατανοµή των κονδυλίων του Ταµείου Ανά-
καµψης προς όφελος τους.

«Πραξικόπηµα» σε εξέλιξη 
Το «πραξικόπηµα» κατά του κ. Μητσοτάκη βρί-
σκεται σε εξέλιξη. Η κατηγορία χωρίς αποδεί-
ξεις, πως  χρησιµοποιούσε το παράνοµο λο-
γισµικό Predator για να παρακολουθεί  τους 
υπουργούς του(!),  η «ανάφλεξη» 
µε τον επιχειρηµατία 
κ. Μαρινάκη και οι 
βαριές κουβέντες 
που αντάλλαξαν και 
οι δύο πλευρές, η ειση-
γήτρια της PEGA Σόφι ιν 
‘τ Βελντ που έδωσε στη δη-
µοσιότητα την άποψη της   για 
τις παρακολουθήσεις στην Ελ-
λάδα, ως θέση της Επιτροπής - την 
άδειασαν όλοι τελικά στις Βρυξέλλες- δεί-
χνουν πως οι «µυλόπετρες» κινούνται σιγά - σιγά 
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Ο τότε πρόεδρος της Αρχής 
∆ιασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών 
ήταν αποκαλυπτικός για τις υποκλοπές 

ΧΑΜΟΣ ΜΕ «ΒΑΛΙΤΣΑΚΙΑ» 
ΕΠΙ ΤΣΙΠΡΑ, ΑΛΛΑ
ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ… ΑΘΩΑ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
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υπουργούς του(!),  η «ανάφλεξη» 
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γήτρια της PEGA Σόφι ιν 
‘τ Βελντ που έδωσε στη δη-
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για να ανατρέψουν τον κ. Μητσοτάκη κι αν δεν 
µπορέσουν, να τον «πνίξουν»  σε µια «λάσπη» κα-
τηγοριών που κατασκευάζουν, η Κουµουνδούρου 
και οι συνοδοιπόροι της. 

Τι λέτε για επιθεώρηση; 
Η υπόθεση, αν δεν ήταν τόσο σοβαρή 

για τη ∆ηµοκρατία στη χώρα, 
θα µπορούσε κάλλιστα να 

γίνει επιθεώρηση… 
Υποκλέπτονται συ-
νοµιλίες της κας Μα-
ρίνας Πατούλη µε  το 

πανάκριβο σύστηµα 
Predator,  από τον πρω-

θυπουργό, όπως ισχυρί-
ζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν 

υποκλέπτονται οι συνοµιλί-
ες του αρχηγού της αξιωµατι-

κής αντιπολίτευσης, ή έστω της 
Μπέτυς βρε παιδί µου!  Τι θέλει 

άραγε να µάθει η κυβέρνηση από 
τη κα Μαρίνα Πατούλη και δεν εν-

διαφέρεται για τον κ. Τσίπρα  ή την πι-
θανή διάδοχό του κα Αχτσιόγλου και άλλα  

κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ;  Τόσο πολύ 
έχουν απαξιωθεί που ούτε µια παρακολούθηση 
µε το Predator δεν αξίζουν;  Πίσω από όλα αυτά 
προβάλει το αληθινό πολιτικό πρόβληµα του Αλέ-
ξη Τσίπρα που δεν είναι ο Μητσοτάκης, αλλά η 
έλλειψη αξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνι-
κή κοινωνία. Όταν οι πολίτες ερωτώνται, αν θα 

τα πήγαινε καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Ν∆ στην 
αντιµετώπιση των κρίσεων και απαντούν σε συ-
ντριπτικά ποσοστά αρνητικά, τότε γνωρίζουν στην 
Κουµουνδούρου τί τους περιµένει στις εκλογές. 
Επειδή όµως δεν µπορούν να επιλύσουν το βασι-
κό πρόβληµά τους, επιχειρούν να «βυθίσουν» την 
αξιοπιστία τους αντιπάλου τους.

Η κανονικότητα
δεν ταιριάζει στον ΣΥΡΙΖΑ
Ας τα ξεκαθαρίσουµε λίγο περισσότερο τα πράγ-
µατα. Η Ελλάδα βιώνει πρωτοφανή ακρίβεια και 
πληθωρισµό µε τους καταναλωτές να αναστενά-
ζουν στα σούπερ µάρκετ, µε µια ενεργειακή κρί-
ση που βρίσκεται σε εξέλιξη, µε τον Ερντογάν να 
κραυγάζει καθηµερινά και να µας απειλεί µε πό-
λεµο, µε την εγκληµατικότητα και δη εναντίον παι-
διών να είναι σε έξαρση. Και σε αυτή τη δύσκολη 
περίοδο η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται  σε 
όλες τις δηµοσκοπήσεις  µπροστά στην πρόθεση 
ψήφου από 6 - 8,5 µονάδες. 

Σ αυτό το κύµα κρίσεων ο ΣΥΡΙΖΑ και 
ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχουν  πρόταση για την 
πλειοψηφία. Για αυτό καταφεύγουν στην παροι-
µία «Μάθε τέχνη κι άστηνε κι άµα πεινάσεις πιά-
στηνε». Αυτό  ξέρουν, αυτό κάνουν µε στόχο την 
αποσταθεροποίηση. 

Άλλωστε η κα Αχτσιόγλου µε περισσό κυνι-
σµό είπε κάποτε την αλήθεια: «Η κανονικότητα 
δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά».

 Έτσι προσφέρουν στους πολίτες µια  ωραία 
«σούπα» µε πολύ κυνισµό, συνωµοσίες, ψέµατα, 

µε υποσχέσεις και διχαστικό λόγο ως αλατοπίπε-
ρο. Γιατί χωρίς διχασµό δεν µαζεύουν ούτε τους 
δικούς τους.

 Αµφισβήτηση 
εκλογικού αποτελέσµατος
Επειδή γνωρίζουν πολύ καλά - δεν είναι ανόη-
τοι, ούτε αιθεροβάµονες - πως δεν µπορούν να 
κερδίσουν τον Μητσοτάκη στις εκλογές, στήνουν 
παράλληλα ένα «Ρlan B»  για την εποµένη των 
εκλογών.

Ο κ. Τσίπρας που διαθέτει επικοινωνιακές δυ-
νατότητες, έχει και µια σκοτεινή πλευρά. Εκτιµά-
ται από τους αντιπάλους του, ως ιδιαίτερα κυνικός 
στις πολιτικές του πρωτοβουλίες. Βασίζεται στην 
τακτική «Γαία πυρί µειχθήτω» προκειµένου να πά-
ρει αυτό που θέλει. Το απέδειξε και µε την «κωλο-
τούµπα» του 2015. Ήθελε την εξουσία και έκανε 
στροφή 180 µοιρών στην πολιτική του πουλώντας 
τους ψηφοφόρους του, εκτός από τα στελέχη του...

Το ερώτηµα που τίθεται κάτω από αυτές τις 
συνθήκες είναι, τι θα κάνει ο κ Τσίπρας αν χάσει 
τις εκλογές.  Θα αµφισβητήσει το αποτέλεσµα µε 
λογική αλά Τράµπ, όπου έφτασαν οι δικοί του µέ-
σα  στο  Καπιτώλιο ή αλά Μπολσονάρου και θα 
τους βγάλει  στους δρόµους για µήνες;  

«Τα ψέµατα οδηγούν 
σε αυταρχική διακυβέρνηση»
 Ο Λι Μπόλιντζερ πρόεδρος του «Κολούµπια» 
µιλώντας στην «Καθηµερινή» και τον Αλέξη Πα-
παχελά, έδωσε µια δυστοπική διάσταση για τη 
διακυβέρνηση που µπορεί να προέλθει από πο-
λιτικούς που πορεύονται µε τα ψέµατα.

«Αν µελετήσουµε την κουλτούρα της αµερι-
κανικής πολιτικής τα τελευταία έξι χρόνια και την 
ευκολία σηµαντικών προσώπων, µε επικεφαλής 
τον Ντόναλντ Τραµπ, να προβαίνουν σε εσκεµµέ-
να και προφανή ψεύδη ως πάγια τακτική πολιτι-
κής εκστρατείας και διακυβέρνησης, τότε βλέπου-
µε µια καθαρή παραβίαση των βασικών κανόνων 
του πολιτικού λόγου. Σκέφτοµαι τα σοκαριστικά 
γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου …αυτά τα γεγονότα 
σηµατοδοτούν τον κίνδυνο µετάβασης προς ένα 
πιο αυταρχικό σύστηµα διακυβέρνησης». 
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Ποιες παρακολουθήσεις;  Στόχος του Αλέξη, που τρέµει τον Κυριάκο, είναι 
να φύγει  Μητσοτάκης πριν τις εκλογές. Γιατί ξέρει ότι δεν πρόκειται να τον 
κερδίσει ποτέ. Και γι’ αυτό καταφεύγει στη λάσπη
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Τότε δεν κινδύνευε η 
∆ηµοκρατία, η «Αυγή» δεν 
χαρακτήριζε «αξιοθρήνητο» 

τον πρωθυπουργό, δεν... 
ανησυχούσε για τους θεσµούς 
και οι φίλιοι συνταγµατολόγοι 

δεν ζητούσαν την παραίτηση 
του πρωθυπουργού. Απλά 

«κατάπιναν» µε περισσή 
ευκολία τις καταγγελίες για 

τις παρακολουθήσεις κατά την 
περίοδο της ΠΦΑαριστεράς 

στην Ελλάδα µε τη βοήθεια του 
λαϊκιστή - εθνικιστή Καµµένου.

«Υπάρχουν  «βαλιτσάκια” σε ιδιώτες. Αυτά η Α∆ΑΕ 
δεν µπορεί να τα ελέγξει. Έχουµε κάνει κάποιες προτάσεις 
νοµοθετικής παρέµβασης, αλλά µέχρι στιγµής δεν µπορεί 

να ευδοκιµήσει κάποια ρύθµιση. Εποµένως, 
αυτά ουσιαστικά κυκλοφορούν, ανεξέλεγκτα...»

Χρήστος Ζαµπίρας, πρώην πρόεδρος Α∆ΑΕ, 
απαντώντας σε ερώτηση του 
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έχουν απαξιωθεί που ούτε µια παρακολούθηση 
µε το Predator δεν αξίζουν;  Πίσω από όλα αυτά 
προβάλει το αληθινό πολιτικό πρόβληµα του Αλέ-
ξη Τσίπρα που δεν είναι ο Μητσοτάκης, αλλά η 
έλλειψη αξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνι-
κή κοινωνία. Όταν οι πολίτες ερωτώνται, αν θα 
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κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ;  Τόσο πολύ 
έχουν απαξιωθεί που ούτε µια παρακολούθηση 
µε το Predator δεν αξίζουν;  Πίσω από όλα αυτά 
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Τ
ι είναι ο πληθωρισµός; 
Καλή ερώτηση, αφού 
κανένας Έλληνας κάτω 
των  πενήντα χρονών 

δεν είχε ζήσει ως τώρα αυτό το οι-
κονοµικό φαινόµενο. Ο πληθωρι-
σµός µεγαλούργησε στην Ελλάδα 
τις µεταπολεµικές δεκαετίες, άρχι-
σε να αποκλιµακώνεται στα τέλη της 
δεκαετίας του ’80, ελαχιστοποιήθηκε 
µετά το 1990 και έκτοτε ζήσαµε αγνο-
ώντας την ύπαρξη του. Το ίδιο συνέ-
βαινε σε όλο τον ανεπτυγµένο κόσµο 
και µόνο περιθωριακές χώρες µε σα-
θρές οικονοµίες, µε αδύναµα νοµί-
σµατα και µε διαρκείς πολιτικές κρί-
σεις βίωναν αυτό το ξεχασµένο -για 
όλους εµάς τους υπόλοιπους- φαινό-
µενο, που έχει ένα χαρακτηριστικό. 
Την διαρκή άνοδο των τιµών. 

Oι σηµερινοί 
εξηντάρηδες και πάνω…
Οι παλιότεροι των Ελλήνων όµως, 
οι σηµερινοί εξηντάρηδες και πά-
νω, µεγάλωσαν και έζησαν µε πλη-
θωρισµό. Προσωπικά θυµάµαι τις 
τράπεζες να προσπαθούν να προ-
σελκύσουν χρήµα δίνοντας ετήσιο 
επιτόκιο κοντά στο 20% για καταθέ-
σεις όψεως και 25% για προθεσµια-
κές. Σε τρία χρόνια ο καταθέτης δι-
πλασίαζε τα λεφτά του. Ο τράπεζες 
έδιναν σε επιτόκιο κάτι παραπάνω 
από τον ετήσιο πληθωρισµό που την 
δεκαετία του ’70 και το ’80 κινούνταν 
ανάµεσα στο 15-20%. Αν µια κυβέρ-

νηση εκείνης της εποχής κατάφερ-
νε να τον κρατήσει στο 15-16%, το 
διατυµπάνιζε ως µεγάλη οικονοµι-
κή της επιτυχία. Οι δε αυξήσεις µι-
σθών ή οι διεκδικήσεις των συνδι-
κάτων για αυξήσεις κινούνταν στο 
10-15% ετησίως. 

H είσοδός µας στην ΟΝΕ
Αυτά εξαφανίστηκαν µε την είσοδό 
µας στην ΟΝΕ, εξάλλου ένα από τα 
βασικά κριτήρια για να µπει µια χώ-

ρα στην ζώνη του ευρώ ήταν να έχει 
πληθωρισµό κάτω του 2% ή 3%, δεν 
το θυµάµαι µε ακρίβεια Ο ανεπτυγ-
µένος κόσµος και η Ελλάδα µαζί του 
πορεύτηκαν  περίπου 40 χρόνια δί-
χως να ζήσουν βαριά πληθωριστικά 
φαινόµενα, µιλάµε σχεδόν για δυο 
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Η κλασσική 
µακροοικονοµική 
επιστήµη συνδέει 
την εµφάνιση του 
πληθωρισµού µε την 
αυξηµένη ζήτηση  
που δεν µπορεί να 
ικανοποιηθεί από την 
προσφορά ή µε την 
µειωµένη προσφορά. 
Αυτά οδηγούν σε 
αύξηση της τιµής 
των προϊόντων. Την 
συνδέει επίσης µε την 
µεγάλη κυκλοφορία 
χρήµατος. Όλες 
αυτές προϋποθέσεις 
συνυπήρξαν σε 
παγκόσµιο επίπεδο µε 
το τέλος της πανδηµίας 
του Covid

Ο πληθωρισµός µεγαλούργησε στην Ελλάδα 
τις µεταπολεµικές δεκαετίες, άρχισε να 

αποκλιµακώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 
’80, ελαχιστοποιήθηκε µετά το 1990 και έκτοτε 

ζήσαµε αγνοώντας την ύπαρξη του

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΣ 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ



γενιές. Αυτοί είναι που σήμερα κοι-
τάζουν έκπληκτοι τα ράφια των σού-
περ μάρκετς και τις τιμές των υπηρε-
σιών, αδυνατώντας να κατανοήσουν 
αυτό που για τους παλιούς ήταν κα-
θημερινή οικονομική ρουτίνα. Να 
βλέπουν κάθε βδομάδα τις τιμές να 
φεύγουν προς τα πάνω. 

Δεν θέλω να μπερδέψω τους 
αναγνώστες με οικονομικούς ορι-
σμούς για τα διάφορα είδη των πλη-
θωρισμών προσφοράς και ζήτησης 

ή για τον  στασιμοπληθωρισμό. Αυ-
τό που όλοι αξίζει να γνωρίζουν εί-
ναι ότι ο πληθωρισμός γενικά εί-
ναι ένα παράλληλο οικονομικό και 
ψυχολογικό φαινόμενο. Όταν ξεκι-
νήσει το πληθωριστικό σπιράλ, οι 
καθαρά οικονομικοί λόγοι τροφοδο-
τούν τους ψυχολογικούς και οι ψυχο-
λογικοί υποδαυλίζουν τους οικονο-
μικούς, σ’ ένα σχήμα που μοιάζει με 
το αρχαίο δίλημμα αν έκανε η κότα 
το αυγό ή το αυγό την κότα. Εξ’ αιτί-
ας αυτής της αλληλοτροφοδότησης, 
η μεν εμφάνιση του πληθωριστικού 
φαινομένου είναι γρήγορη, η δε κα-
ταπολέμηση του δύσκολη και χρο-
νοβόρα. 

Η αυξημένη ζήτηση  
Η κλασσική μακροοικονομική επι-
στήμη συνδέει την εμφάνιση του 
πληθωρισμού με την αυξημένη ζή-
τηση  που δεν μπορεί να ικανοποιη-
θεί από την προσφορά ή με την μει-
ωμένη προσφορά. Αυτά οδηγούν 
σε αύξηση της τιμής των προϊόντων. 
Την συνδέει επίσης με την μεγάλη 
κυκλοφορία χρήματος. Όλες αυ-
τές προϋποθέσεις συνυπήρξαν σε 
παγκόσμιο επίπεδο με το τέλος της 
πανδημίας του Covid. Οι παραγωγι-
κές και εφοδιαστικές αλυσίδες απο-
διοργανώθηκαν, ενώ παράλληλα 
τεράστιες ποσότητες χρήματος δι-
οχετεύτηκαν στις κοινωνίες για να 
επιβιώσουν από τα lock down. Αυ-
τά τα δυο ήταν βούτυρο στο ψωμί του 
πληθωρισμού. Δεν υπήρχαν αγαθά, 
ενώ υπήρχε χρήμα και λαχτάρα για 
κατανάλωση. Οπότε οι τιμές εκτινά-
χθηκαν προς τα πάνω. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
Σ’ αυτό τον τρομερό συνδυασμό 
προστέθηκαν και τα δραματικά 
αποτελέσματα του πολέμου στην 
Ουκρανία. Ο πόλεμος αυτός δη-
μιούργησε πολλαπλά προβλήμα-
τα σε δυο ακόμα κρίσιμους οικο-
νομικούς τομείς. Στην ενέργεια 
και στις πρώτες ύλες των τροφί-
μων. Η Ρωσία και η Ουκρανία 
τροφοδοτούσαν την βιομηχανι-
κή δύση με ενέργεια και τον τρί-
το κόσμο με τρόφιμα και λιπάσμα-
τα. Άρα μιλάμε για έναν αφόρητο 
συνδυασμό αρνητικών παραγό-
ντων, που επέπεσα πάνω στα κε-
φάλια των χωρών και των νοικο-
κυριών. Σ’ αυτή την κατάσταση 

ζούμε σήμερα. Το πρόβλημα εί-
ναι ότι ακόμα κι αν οι συνθήκες 
παραγωγής προϊόντων ομαλο-
ποιηθούν, ακόμα κι αν ο πόλεμος 
σταματήσει ή ακόμα κι αν ενερ-
γοποιηθούν όλα τα νομισματικά 
όπλα που υπάρχουν στην φαρέ-
τρα των κεντρικών τραπεζών και 
των κυβερνήσεων, ο πληθωρι-
σμός δεν πρόκειται να αποκλι-
μακωθεί ραγδαία. Είναι η ψυχο-
λογική πλευρά του που έγραφα 
παραπάνω. Η διαρκής άνοδος 
των τιμών δημιουργεί στους αν-
θρώπους την αίσθηση ότι το χρή-
μα που έχουν στα χέρια τους χά-
νει με ταχύτητα την αξία του, 
οπότε προτιμούν να το καταναλώ-
νουν αμέσως παρά να το αποταμι-
εύουν. Αυτό αυξάνει την κυκλο-
φορία του χρήματος, δημιουργεί 
συνθήκες διαρκούς ανόδου της 
κατανάλωσης, πράγμα που φέρ-
νει νέες αυξήσεις τιμών. 

Κάποια παραδείγματα
Για παράδειγμα, αυτός που σκέ-
φτεται να αγοράσει ένα σπίτι θα 
το κάνει αμέσως διότι πιστεύει ότι 
σε δυο μήνες το ίδιο σπίτι θα που-
λιέται ακριβότερα. Αυτός που έχει 
ένα ποσό στην τράπεζα θα τρέξει 
να το μετατρέψει σε αγαθά διό-
τι πιστεύει ότι σε λίγους μήνες το 
ποσό αυτό θα έχει μειωμένη αξία 
και θα αγοράσει λιγότερα. Αυτός 
πάλι που πουλά ένα αγαθό, επει-
δή πιστεύει ότι σε δυο μήνες θα 
πουλιέται ακριβότερα απ’ ότι σή-
μερα, αυξάνει προκαταβολικά την 
τιμή της πώλησης του ανεξαρτή-
τως του κόστους απόκτησης του. 
Αυτό το ψυχολογικό σπιράλ χρει-
άζεται ικανό χρόνο για να σταμα-
τήσει, γι αυτό και οι πληθωριστι-
κοί κύκλοι είναι πολύχρονοι. 

Τα ταξικά αποτελέσματα 
στις κοινωνίες
Ο πληθωρισμός έχει σαφή ταξι-
κά αποτελέσματα στις κοινωνίες. 
Μειώνει την αγοραστική δύναμη 
αυτού που έχει σταθερό εισόδη-
μα, δηλαδή του μισθωτού εργα-
ζόμενου και του συνταξιούχου. 
Αντιστοίχως, αυξάνει τον πλούτο 
αυτού που παράγει αγαθά και αυ-
τού που έχει ακίνητη περιουσία. 
Οι προσπάθειες των κυβερνήσε-
ων να υποβοηθήσουν την μεγάλη 
μάζα των ανθρώπων που μειώνε-
ται η αγοραστική τους δύναμη, 
υπονομεύει τις μακροοικονομι-
κές προσπάθειες για καταπολέ-
μηση του πληθωριστικού φαινο-

μένου. Δεν γίνεται όμως αλλιώς, 
διότι η φτωχοποίηση των μαζών 
οδηγεί σε κοινωνικές αναταρα-
χές και πολιτικές ανατροπές. Οι 
κυβερνήσεις δημιουργούν χρή-
μα για να μοιράσουν, τα συνδικά-
τα πιέζουν (δικαίως) για αυξήσεις 
μισθών, αλλά αυτά επιβραδύνουν 
την τελική έκβαση της μάχης κα-
τά του πληθωρισμού. Η ισορρο-
πία όλων αυτών είναι μια πολύ 
δύσκολη άσκηση.

Βούτυρο στο ψωμί 
των αντιπολιτεύσεων
Στο καθαρά πολιτικό πεδίο, πα-
ντού στον κόσμο ο πληθωρισμός 
είναι βούτυρο στο ψωμί των αντι-
πολιτεύσεων. Αυτά που δεν μπο-
ρούν να κάνουν πρακτικά οι κυ-
βερνήσεις, μπορούν εύκολα και 
ανέξοδα να τα υποσχεθούν οι 
αντιπολιτεύσεις. Εξάλλου, η μει-
ωμένη αγοραστική δύναμη των 
χαμηλών οικονομικών στρωμά-
των δημιουργεί ένα υπόστρωμα 
τυφλής πολιτικής οργής, που κά-
θε έξυπνη και καταφερτζού αντι-
πολίτευση μπορεί να αξιοποιήσει 
προς όφελος της. Στην σημερινή 
Ελλάδα αυτό δεν φαίνεται ακό-
μα να επαληθεύεται, τουλάχι-
στον δημοσκοπικά, όμως ανάμε-
σα στο τώρα και στον χρόνο των 
εκλογών μεσολαβεί ένα χρονικό 
διάστημα που μοιάζει ικανό να δι-

αταράξει τα σημερινά δεδομένα. 
Σ’ αυτό ελπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό 
προσπαθεί να αποτρέψει με διαρ-
κείς παροχές η κυβέρνηση. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για 
την κυβέρνηση είναι πρέπει να 
διατηρήσει την δημοσιονομική 
ισορροπία της χώρας, κλείνοντας 
παράλληλα τρύπες που ανοίγουν 
διαρκώς από εξωγενείς παράγο-
ντες. Κατάφερε να κλείσει την 
τρύπα της τιμής του ρεύματος λό-
γω αερίου, άνοιξε η τρύπα του πε-
τρελαίου κίνησης και θέρμανσης. 
Δείχνει να τα ελέγχει και αυτά σε 
ικανοποιητικό βαθμό, άνοιξε η 
τρύπα των τιμών των τροφίμων 
και τον προϊόντων στο ράφι. Αυ-
τή την στιγμή είναι σε εξέλιξη η 
μάχη του καλαθιού του νοικοκυ-
ριού. Μετά είναι πολύ πιθανό να 
εμφανιστεί κάτι άλλο. Για τον κ. 
Τσίπρα είναι εύκολο να πει ότι θα 
καταπολεμήσει την αισχροκέρ-
δεια μέσω ελέγχων, δεν του κο-
στίζει τίποτα. Ο κ. Μητσοτάκης 
όμως δεν γίνεται να βάλει έναν 
αστυνομικό μέσα σε κάθε κατά-
στημα, η διαφορά είναι εμφανής. 

Ελλάδα και μαύρο χρήμα 
Υπάρχει βέβαια και μια μερίδα 
αναλυτών και οικονομολόγων 
που επιμένουν ότι η Ελλάδα εί-
ναι ο παράδεισος του μαύρου 
χρήματος και ότι αυτό δείχνει 
να διασώζει το επίπεδο διαβίω-
σης (συχνά και καλοπέρασης) 
κάποιων μεσαίων στρωμάτων 
που δείχνουν παράλογη οικονο-
μική αντοχή στην πληθωριστι-
κή πλημμυρίδα. Ο παράγων αυ-
τός είναι προφανώς υπαρκτός, 
αλλά δεν είναι μετρήσιμος. Σε 
κάθε περίπτωση δεν παύουν να 
εκπλήσσουν τόσο η αύξηση της 
κατανάλωσης όσο και οι μαζικές 
έξοδοι του πληθυσμού σε κάθε 
αργία, παρά το γεγονός ότι κανο-
νικά δεν θα ‘πρεπε να υπάρχει το 
χρήμα που θα δικαιολογούσε κά-
τι τέτοια. Έτσι κι αλλιώς, ισχύει 
πάντα η ρήση κάποιου αμερικα-
νού Προέδρου που εκλιπαρούσε 
να του φέρουν έναν μονόχειρα 
οικονομολόγο, διότι όλοι οι σύμ-
βουλοι του επί των οικονομικών 
του έλεγαν μια συμβουλή και με-
τά συμπλήρωναν «on the other 
hand…».  
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Στο καθαρά πολιτικό πεδίο, παντού στον κόσμο ο πληθωρισμός 
είναι βούτυρο στο ψωμί των αντιπολιτεύσεων. Αυτά που δεν 
μπορούν να κάνουν πρακτικά οι κυβερνήσεις, μπορούν εύκολα 
και ανέξοδα να τα υποσχεθούν οι αντιπολιτεύσεις.

Η διαρκής άνοδος 
των τιμών δημιουργεί 
στους ανθρώπους 
την αίσθηση ότι το 
χρήμα που έχουν 
στα χέρια τους χάνει 
με ταχύτητα την αξία 
του, οπότε προτιμούν 
να το καταναλώνουν 
αμέσως παρά να 
το αποταμιεύουν. 
Αυτό αυξάνει 
την κυκλοφορία 
του χρήματος, 
δημιουργεί συνθήκες 
διαρκούς ανόδου της 
κατανάλωσης, πράγμα 
που φέρνει νέες 
αυξήσεις τιμών



Τ
ο Μέγαρο Μαξίµου γνω-
ρίζουν ότι η αντιπολίτευ-
ση θα ασκήσει ασφυκτική 
πίεση το επόµενο διάστη-

µα µε αιχµή την υπόθεση του predator, 
ενώ αναµένουν ότι θα υπάρξουν νέα 
δηµοσιεύµατα, πιθανόν και µε άλλα 
ονόµατα που θα αναφέρονται ως στό-
χοι παρακολούθησης. 

∆εν σκοπεύουν, όµως, να µείνουν 
µε σταυρωµένα χέρια σε θέση αµυ-
νόµενου που προσπαθεί να αποδεί-
ξει ότι δεν είναι ελέφαντας, όπως λέ-
νε συνεργάτες του πρωθυπουργού και 
σχεδιάζουν την επίθεση τους µε θεσµι-
κό τρόπο, ώστε να διαλύσουν το τοξικό 
σύννεφο που έχει σχηµατιστεί πάνω 
από την πολιτική ζωή. ∆εν αρνού-
νται ότι το θέµα των παρακολουθήσε-
ων, αλλά και η υπόθεση Πάτση έχουν 
τραυµατίσει την εικόνα της κυβέρνη-
σης, όπως παραδέχτηκε και ο πρωθυ-
πουργός στη συνέντευξη που παρα-
χώρησε στον ΑΝΤ1, αλλά εκτιµούν 
ότι η ζηµιά είναι διαχειρίσιµη και δεν 
προκαλεί καµία ανατροπή στο πολιτι-
κό σκηνικό. ∆εν µπορεί να αµαυρώ-
σει το έργο που έχει παραχθεί την τε-
λευταία τριετία και κυρίως να διακόψει 
την µεταρρυθµιστική προσπάθεια και 
την πρόοδο της χώρας, σηµειώνουν 
κυβερνητικά στελέχη και µιλούν για 
ανυπόστατους ισχυρισµούς που στόχο 
έχουν να πλήξουν τον κ. Μητσοτάκη 
και αποτελούν την τελευταία γραµµή 
άµυνας της αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης για να διαχειριστεί την αδυναµία 
της να παράξει πολιτική που θα δίνει 
απαντήσεις στα προβλήµατα των πο-
λιτών και να αντιπαρατεθεί σε αυτό το 
επίπεδο µε την κυβέρνηση.

Αντεπίθεση 
Το σύνθηµα της αντεπίθεσης έδωσε ο 
κ. Μητσοτάκης από την Πιερία όπου 
τόνισε ότι «δεν είναι τώρα η ώρα να 
ξανακυλήσουµε την πολιτική ζωή της 
χώρας στο βούρκο», καθώς θεωρεί ότι 
αυτός είναι ο στόχος του Αλέξη Τσί-
πρα. Η δική του απάντηση, όπως ση-
µειώνουν συνεργάτες του, θα είναι θε-
σµική και στόχος είναι να µην µείνει 
καµία σκιά καθώς «η κυβέρνηση δεν 
έχει να φοβηθεί και δεν έχει να κρύ-
ψει τίποτα». Το διακύβευµα για τις ίδιες 
πηγές είναι η πορεία της χώρας που τί-
θεται σε κίνδυνο από τις προσπάθει-
ες ορισµένων κέντρων να την ανακό-
ψουν για να εξυπηρετήσουν τα δικά 

τους συµφέροντα µε συµπαραστάτη 
την αξιωµατική αντιπολίτευση η οποία 
«αντιστρατεύεται την κανονικότητα και 
την πρόοδο γιατί ουδέποτε εξυπηρέτη-
σε το ιδεολογικό της πλαίσιο».

Συστράτευση
«της πλειοψηφίας»
Στην πορεία προς τις εκλογές ο πρω-
θυπουργός επιδιώκει την µέγιστη συ-
στράτευση «της πλειοψηφίας που 
πιστεύει στη ∆ηµοκρατία και την οµα-
λότητα». Το δίλληµα που θέτει ο ίδιος 
είναι ξεκάθαρο: «θα πάµε µπροστά ή 
πίσω; Θέλουµε να συνεχίσουµε σε αυ-

τόν τον δρόµο της ισχυρής και ευηµε-
ρούσας Ελλάδας ή θέλουµε να κλω-
τσήσουµε την καρδάρα µε το γάλα και 
να γυρίσουµε πίσω σε ένα παρελθόν 
το οποίο δεν είναι τόσο µακρινό;»

Μήνυµα συσπείρωσης αναµένε-
ται να εκπέµψει και την ∆ευτέρα κα-
τά την συνεδρίαση της Πολιτικής Επι-
τροπής της Ν∆, όπου θα επιχειρήσει 
να αναθερµάνει το κλίµα και να τονώ-
σει το ηθικό των κοµµατικών στελε-
χών, ξορκίζοντας την εσωστρέφεια. 
Ο κ. Μητσοτάκης, άλλωστε, έχει βγει 
µπροστά απαντώντας σηµείο προς 
σηµείο σε όσα, χωρίς αποδείξεις και 

στοιχεία, επιχειρούν να χρεώσουν 
στον ίδιο και την κυβέρνηση του και 
έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πάει στις 
εκλογές υπό εκβιασµό, ούτε πρόκει-
ται να επιτρέψει να κυριαρχήσει η 
σκανδαλολογία στην πολιτική ζωή. 
Ο ίδιος και η κυβέρνηση του, αναµέ-
νεται να τονίσει είναι προσηλωµένοι 
στην υλοποίηση των προγραµµατι-
κών δεσµεύσεων, των µεταρρυθµίσε-
ων και των πολιτικών που βελτιώνουν 
τη ζωή των πολιτών και θωρακίζουν 
την χώρα σε µια εξαιρετικά κρίσιµη 
συγκυρία.  

Σε θεσµικό επίπεδο η κυβέρνη-
ση αναµένει η ∆ικαιοσύνη να ξεδια-
λύνει το τοπίο διερευνώντας όλα όσα 
καταγγέλλονται και έρχονται στο 
φως της δηµοσιότητας, προκειµένου 
να µπει φρένο στη διασπορά φηµών 
και συκοφαντιών, αλλά και να εντοπι-
στούν εκείνοι «που τόλµησαν να παί-

ξουν µε θεµελιώδη δικαιώµατα των 
Ελλήνων πολιτών», όπως σηµειώ-
νουν αρµόδια στελέχη. Ταυτόχρονα 
είναι έτοιµη να παρέµβει σε νοµοθε-
τικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα κακό-
βουλα λογισµικά,  τη λειτουργία των 
υπηρεσιών ασφαλείας και τις νόµι-
µες επισυνδέσεις. Στόχος της ρύθµι-
σης που θα τεθεί σε δηµόσια διαβού-
λευση στις αρχές της εβδοµάδας είναι 
η εξισορρόπηση δύο απαιτήσεων: Οι 
µυστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες 
ασφαλείας να επιτελούν, µε σωστό 
τρόπο, το καθήκον και το χρέος τους 
και θεµελιώδη δικαιώµατα των Ελλή-
νων πολιτών να προστατεύονται και 
να τυγχάνουν του σεβασµού και της 
προσοχής που πρέπει να τυγχάνουν 
σε κάθε περίπτωση. Σε αυτό το πλαί-
σιο, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα 
ενισχυθεί η λογοδοσία της ΕΥΠ και η 
εποπτεία σε αυτήν του Κοινοβουλίου 
µέσω της Επιτροπής Θεσµών και ∆ι-
αφάνειας. Για αυτό εξετάζεται η επα-
ναφορά της διάταξης που προέβλεπε 
να µπορεί να ενηµερωθεί ένα πρόσω-
πο που είχε τεθεί υπό παρακολούθη-
ση µετά την λήξη της, χωρίς όµως να 
έχει ληφθεί οριστική απόφαση. 

Οι δυσκολίες που υπάρχουν είναι 
ότι δεν µπορεί να δίνεται σε όλους αυ-
τή η πληροφόρηση, µε αρµόδιες πη-
γές να σηµειώνουν ότι δεν συµβαίνει 
πουθενά στην Ευρώπη, ενώ ανάλο-
γες πληροφορίες δεν γίνεται να δια-
κινούνται σε πολίτες τρίτων χωρών 
για λόγους εθνικής ασφάλειας, οπό-
τε ακόµα και αν επανέλθει η διάταξη 
θα έχει µια σειρά από εξαιρέσεις και 
δικλείδες ασφαλείας. Η νοµοθετική 
ρύθµιση θα προβλέπει επίσης θωρά-
κιση του πλαισίου νόµιµων επισυν-
δέσεων για πολιτικά πρόσωπα, όπου 
εξετάζεται πέραν της υπογραφής των 
δύο εισαγγελέων που ισχύει γενικά 
να απαιτείται και τρίτη υπογραφή πι-
θανόν από πολιτικό πρόσωπο. Επί-
σης, θα υπάρχουν διατάξεις για ανα-
βάθµιση του ρόλου του Συµβουλίου 
Εθνικής Ασφάλειας για την καλύτερη 
αξιοποίηση των πληροφοριών που 
συλλέγονται και αλλαγές στο εσωτε-
ρικό της ΕΥΠ για την ενίσχυση του 
εσωτερικού ελέγχου, της διαφάνειας, 
της εξωστρέφειας και της εκπαίδευ-
σης του ανθρώπινου δυναµικού της. 

Τέλος, θα προβλέπεται η καθολι-
κή απαγόρευση της εµπορίας κακό-
βουλων λογισµικών στην ελληνική 
Επικράτεια. «Πράξη που θα καταστή-
σει την Ελλάδα την πρώτη, τη µοναδι-
κή µέχρι σήµερα χώρα στην Ευρώπη 
που θα απαγορεύει την κυκλοφορία 
κακόβουλων λογισµικών στην Επι-
κράτειά της», όπως τονίζουν συνεργά-
τες του κ. Μητσοτάκη.

Αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου για
τις παρακολουθήσεις και το µήνυµα Μητσοτάκη 

Αυστηρές κυρώσεις για 
κακόβουλα λογισμικά

TODAY PRESSFR
EETODAY PRESSFR
EE Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Νοεµβρίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

8
TODAY PRESSFR

EE ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης

Το σύνθηµα της αντεπίθεσης έδωσε ο κ. Μητσοτάκης από την Πιερία όπου
τόνισε ότι «δεν είναι τώρα η ώρα να ξανακυλήσουµε την πολιτική ζωή
της χώρας στο βούρκο», καθώς θεωρεί ότι αυτός είναι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα.
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ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ)

Οι «αυτοκρατορίες»  
μάς τελείωσαν! 

η Ελλάδα και όλες οι υπόλοιπες χώ-
ρες ιδίως σε σχέση µε την ενέργεια, 
τον τουρισµό, τις εξαγωγές. «Την επο-
χή που εδώ υποφέρουν, κάποιοι βγά-
ζουν χρήµατα. Η Τουρκία έχει διπλα-
σιάσει τις θέσεις στα αεροπλάνα της, 
για να χωράνε οι Ρώσοι επιβάτες και 
οι Ρώσοι ολιγάρχες που κρατούσαν 
τα σκάφη τους σε άλλα λιµάνια έχουν 
µετακινηθεί στα τουρκικά λιµάνια», 
συµπλήρωσε απαντώντας σε τοποθέ-
τηση του Τούρκου βουλευτή Ahmet 
Yildiz .

Από την άλλη πλευρά, ο Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Εξωτερικών τόνισε 
τη θετική συνεισφορά της Ελλάδας 
στο συνολικό πλαίσιο ασφάλειας του 
ΝΑΤΟ, επισηµαίνοντας το υψηλότα-
το ποσοστό αµυντικών δαπανών, τη 
συµµετοχή της σε όλες τις ασκήσεις 
αµυντικής συνεργασίας, αλλά και τον 
ρόλο της ως «γέφυρα ενεργειακής 
ασφάλειας». Υπογράµµισε ιδίως την 
ενεργειακή διασύνδεση της Ελλάδας 
µε τη Βουλγαρία αλλά και τη µεταφο-
ρά ηλεκτρικής ενέργειας µέσω υπο-
θαλάσσιων καλωδίων και αγωγών 
που θα µας συνδέσουν µε την ευρύτε-
ρη περιφέρεια της Μέσης Ανατολής. 
Αναφερόµενος στον κοµβικό ρόλο 
του λιµανιού της Αλεξανδρούπολης, 
δήλωσε ότι έχει καταστεί «στρατηγι-
κός κόµβος για την ενίσχυση των να-
τοϊκών δυνάµεων και την ενεργειακή 
απεξάρτηση της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο».
 
Η ειρήνη στην Αν. Μεσόγειο 
Τέλος, αναφερόµενος στην περιο-
χή της Ανατολικής Μεσογείου, ο κ. 
Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι η ασφάλεια, 
η σταθερότητα και η ειρήνη στην πε-
ριοχή αποτελούν πυλώνα όχι µόνο 
της εθνικής αλλά και της ευρωπαϊ-
κής µας πολιτικής, καθώς επηρεά-
ζουν άµεσα την ευρωπαϊκή και πα-
γκόσµια ασφάλεια. «Φιλοδοξούµε 
να κάνουµε τη Μεσόγειο θάλασσα 
ειρήνης και εποικοδοµητικής συνερ-
γασίας και όχι πεδίο άγονων αντι-
παραθέσεων. Γι’ αυτό και απαιτείται 
πάνω από όλα διάλογος και πνεύµα 
συνεργασίας», σηµείωσε. Στο πλαί-
σιο αυτό, αναφέρθηκε στην πρόσφα-
τη οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών Ισ-
ραήλ - Λιβάνου, κάνοντας λόγο για 
µια ιστορική συµφωνία, πρότυπο 
ειρηνικής επίλυσης διαφορών και 
ορόσηµο περιφερειακής συνεργασί-
ας, που αποτελεί παράδειγµα για το 
πώς το ∆ιεθνές ∆ίκαιο µπορεί να επι-
λύσει προβλήµατα και να επιτρέψει 
την εκµετάλλευση του ενεργειακού 
πλούτου της περιοχής σε µια εποχή 
εργαλειοποίησης της ενέργειας από 
τη Ρωσία.

«Τ
α σύνορα θα πρέ-
πει να παραµέ-
νουν απαραβία-
στα. ∆εν µπορεί 

να γίνει δεκτός οποιοσδήποτε µε-
γαλοϊδεατισµός ή παρελθοντολο-
γικός αναθεωρητισµός. ∆εν είναι 
µία περίοδος αναγέννησης παλαι-
ών και πεθαµένων από το χρόνο 
αυτοκρατοριών. Είναι µία περίοδος 
που ο σεβασµός του ∆ιεθνούς ∆ι-
καίου θα πρέπει να κυριαρχεί στις 
διεθνείς σχέσεις» τόνισε ο Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλ-
τιάδης Βαρβιτσιώτης κατά την οµι-
λία του στη Βουλή στο πλαίσιο των 
εργασιών της Ειδικής Οµάδας για 
τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του ΝΑΤΟ.

Ειδικότερα, ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε 
ενώπιον των µελών της Κοινοβου-
λευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ 
το ζήτηµα της τουρκικής προκλη-
τικότητας, επισηµαίνοντας ότι οι 
αµφισβητήσεις της εθνικής µας 
κυριαρχίας, οι υπερπτήσεις, οι πα-
ραβιάσεις των θαλάσσιων και ενα-
έριων συνόρων, οι παράνοµες σει-
σµικές έρευνες, η σύναψη άκυρων 
συµφωνιών µε τρίτα κράτη όπως 
το τουρκολιβυκό µνηµόνιο και µια 
επιθετική ρητορική που καταλήγει 
σχεδόν καθηµερινά στη φράση «θα 
έρθουµε ξαφνικά ένα βράδυ» δεν 
αποτελούν ένα πλαίσιο εποικοδο-
µητικής συνεργασίας µέσα σε έναν 
κοινό οργανισµό που θέλει να εγ-
γυάται την ασφάλεια.

Χάραξη υφαλοκρηπίδας 
και ΑΟΖ
«Εµείς παραµένουµε προσηλωµένοι 
σε όσα προβλέπει το ∆ιεθνές ∆ίκαιο 
και δε θέλουµε να µπούµε σε έναν δι-
άλογο-“κοκοροµαχία” µε την Τουρ-
κία που στόχο έχει τα εσωτερικά πο-
λιτικά ακροατήρια. Αντιθέτως, η µία 
και µοναδική µας διαφορά, δηλαδή η 
χάραξη υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, εί-
ναι µια εκκρεµότητα που έρχεται από 
το παρελθόν και πρέπει να λυθεί άµε-
σα στο παρόν προς όφελος του συνο-
λικού πλαισίου ασφαλείας που πρέ-
πει να εγγυηθούµε για τους πολίτες 
µας», ανέφερε o κ. Βαρβιτσιώτης. 
Και πρόσθεσε ότι «θέλουµε να παρα-
πέµψουµε αυτή τη µία και µοναδική 
µας διαφορά, στο αρµόδιο διεθνές δι-
καστήριο βάσει του ∆ιεθνούς ∆ικαί-
ου της Θάλασσας, που η Τουρκία δεν 
έχει υπογράψει αλλά αποτελεί παγκό-
σµιο κτήµα».

Στο ίδιο πνεύµα, ο κ. Βαρβιτσιώ-

«∆εν µπορεί να γίνει δεκτός οποιοσδήποτε µεγαλοϊδεατισµός  
ή παρελθοντολογικός αναθεωρητισµός»

της αφού κατέστησε σαφές ότι η Ελ-
λάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται στο 
πλευρό της Ουκρανίας, επισήµανε 
την ευθύνη της Τουρκίας για τη µη 
ολοκλήρωση της ένταξης της Σουη-
δίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. 
Χαρακτήρισε τη στάση της Τουρκίας 
εξαιρετικά αντιπαραγωγική, σε αντι-
διαστολή προς αυτή της Ελλάδας που 
υπέγραψε και επικύρωσε από πολύ 
νωρίς την ένταξη των δύο χωρών. «Η 
ένταξη των δύο χωρών είναι ένα πο-
λύ ισχυρό µήνυµα για την ουσία της 
νατοϊκής συµµαχίας, δηλαδή την αλ-
ληλεγγύη και την κοινή άµυνα απέ-
ναντι στις κοινές απειλές», ανέφερε 
και πρόσθεσε ότι «χρέος µας είναι 

να διαφυλάξουµε τις αρχές της φι-
λελεύθερης συνεργασίας, που βάλ-
λονται από φωνές λαϊκισµού και 
εθνικισµού σε όλο τον πλανήτη». 

Η Τουρκία και 
οι κυρώσεις στη Ρωσία 
Εξίσου προβληµατική χαρακτήρισε 
επίσης τη µη εναρµόνιση της Τουρ-
κίας µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και 
τη µη συµµόρφωσή της µε το πλαίσιο 
κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, ση-
µειώνοντας ότι «δηµιουργεί παράθυ-
ρα για τη Ρωσική οµοσπονδία» και 
ότι αποκοµίζει «ιδιαίτερο οικονοµι-
κό όφελος» παρακάµπτοντάς τες, σε 
αντίθεση µε το τίµηµα που πληρώνει 

«Παραµένουµε 
προσηλωµένοι σε όσα 
προβλέπει το ∆ιεθνές 

∆ίκαιο και δε θέλουµε να 
µπούµε σε έναν διάλογο-

“κοκοροµαχία” µε την 
Τουρκία που στόχο έχει 

τα εσωτερικά πολιτικά 
ακροατήρια»
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Γ
ια την αναθεώρηση του Κώ-
δικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας µε αυστηρότερες ποινές 
για σοβαρές παραβάσεις οι 

οποίες ευθύνονται για πολλά από τα 
δυστυχήµατα, αλλά και αλλαγή των 
ορίων ταχύτητας, αναφέρεται µιλώ-
ντας αποκλειστικά στην Τοday Press, 
ο υφυπουργός Μεταφορών κ. Μιχά-
λη Παπαδόπουλος. Επισηµαίνει επί-
σης ότι έως και την τρίτη εβδοµάδα του 
Οκτωβρίου κατεγράφησαν 3.678 ταξι-
νοµήσεις αµιγώς ηλεκτροκίνητων οχη-
µάτων από την αρχή του 2022, έναντι 
3.594 όλο το 2021.  Ολόκληρη η συνέ-
ντευξη του υφυπουργού Μεταφορών 
Μιχάλη Παπαδόπουλου: 

n Ποιες είναι οι σηµαντικότε-
ρες αλλαγές  στον νέο ΚΟΚ; Θα 
προβλέπονται υψηλότερα πρό-
στιµα, κάποια άλλη µορφή 
ενός point system; Πώς θα το σκέ-
φτεται διπλά ένας οδηγός να πε-
ράσει µε κόκκινο ή να παραβιάσει 
το STOP;
Η αναθεώρηση του κυρωτικού πλαι-
σίου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 
για την Οδική Ασφάλεια 2021 – 2030 
που έχει στόχο τη µείωση των τρο-
χαίων ατυχηµάτων κατά 50% έως το 
2030. Είναι, ίσως, η πρώτη φορά που 
η χώρα µας εφαρµόζει ένα συγκροτη-
µένο πλάνο για την αναβάθµιση του 
επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας, το 
οποίο εποπτεύεται από την αρµόδια 
Κυβερνητική Επιτροπή, στην οποία 
µετέχουν, µε συγκεκριµένο ρόλο έξι 
υπουργεία. Επειδή έχω την τιµή να 
προεδρεύω αυτής της Επιτροπής, θα 
ήθελα να µεταφέρω το µήνυµα ότι η 
Οδική Ασφάλεια απαιτεί µια αλλαγή 
της νοοτροπίας της κοινωνίας µας ως 
προς την οδηγική συµπεριφορά και γί  
αυτό είναι υπόθεση όλων µας, των κυ-
βερνήσεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, των επαγγελµατιών του κλάδου, 
αλλά και του κάθε πολίτη ξεχωριστά. 

Με αυτή τη φιλοσοφία, η επικαι-
ροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας κρίνεται επιβεβληµένη, καθώς 
πολλά δεδοµένα έχουν αλλάξει από 
την τελευταία έκδοση το 2007.    

Μια βάση τα ανωτέρω, προω-
θείται σχέδιο νόµου για το κυρωτικό 
πλαίσιο του ΚΟΚ µε σκοπό να γίνουν 
αυστηρότερες οι ποινές για τις επικίν-
δυνες παραβάσεις, στις οποίες οφεί-

λονται τα πιο σοβαρά δυστυχήµατα, 
όπως η οδήγηση υπό την επήρεια µέ-
θης, η παραβίαση του ερυθρού σηµα-
τοδότη και οι αντικανονικές προσπε-
ράσεις. Αυτές οι συµπεριφορές πρέπει 
να εξαλειφθούν γιατί στοιχίζουν ζωές 
και προκαλούν βαρύτατους τραυµατι-
σµούς µε µεγάλο κόστος στην κοινω-
νία, αλλά και στην οικονοµία.    

Ταυτόχρονα, «απενοχοποιείται το 
αυτοκίνητο», καθώς δεν θα αφαιρού-
νται πινακίδες για συγκεκριµένες πα-
ραβάσεις, στις οποίες η ευθύνη βαρύ-
νει τον οδηγό. ∆εν θα τιµωρείται όλη η 
οικογένεια µε την ακινητοποίηση του 
αυτοκινήτου, αν ένα µέλος της κάνει 
την παράβαση. 

Το νέο σχέδιο νόµου για το κυρω-
τικό πλαίσιο του Κώδικα προβλέπεται 
να τεθεί σε διαβούλευση πριν από τα 
Χριστούγεννα και όλες αυτές οι προ-
βλέψεις θα λάβουν την τελική τους 

µορφή, αφού αξιολογηθούν όλες οι 
προτάσεις. 
 
n Για τη διείσδυση της ηλεκτρο-
κίνησης στην ελληνική αγορά, 
αν και τα στοιχεία πωλήσεων δεί-
χνουν ότι πλέον πωλούνται ηλε-
κτροκίνητα οχήµατα κατά ορισµέ-
νες χιλιάδες και όχι κατά  λίγες 
εκατοντάδες, όπως µέχρι πριν από 
λίγα έτη,  πρέπει να γίνουν πάρα 
πολλά. Ποιες πρωτοβουλίες ανα-
λαµβάνετε ώστε σε λίγα χρόνια 
η ηλεκτροκίνηση να αφορά την 
πλειονότητα των ιδιοκτητών ΙΧ;
Η προσπάθεια για την ηλεκτροκίνηση 
ξεκίνησε το 2014, όταν ως Υφυπουργός 
Μεταφορών και τότε, είχαµε διαµορ-
φώσει το νοµοθετικό πλαίσιο, βάσει 
του οποίου τοποθετήθηκαν οι πρώτοι 
φορτιστές ηλεκτροκίνησης. 

Πέρασαν 4,5 χρόνια στασιµότη-

τας, καθώς το 2019 υπήρχαν µόλις 58 
φορτιστές σε όλη την Ελλάδα. Σήµε-
ρα είναι περίπου 1.800 και ο προγραµ-
µατισµός προβλέπει 25.000 σηµεία 
φόρτισης έως το 2030. Αυτό συνέβη 
γιατί η σηµερινή κυβέρνηση έκανε µια 
ριζική επανεκκίνηση στην ηλεκτροκί-
νηση τόσο στο επίπεδο της αγοράς, µε 
τη χορήγηση κινήτρων στο πρόγραµ-
µα «Κινούµαι Ηλεκτρικά», όσο και µε 
τη µέριµνα για την υποστήριξη του ηλε-
κτροκίνητου οχήµατος σε όλο τον κύ-
κλο ζωής του.  

Στο δεύτερο σκέλος, το Υπουργείο 
Υποδοµών και Μεταφορών εργάζεται 
ταυτόχρονα σε τέσσερις κατευθύνσεις: 
ανάπτυξη του δικτύου των φορτιστών, 
θεσµικό πλαίσιο για τα συνεργεία και 
τους τεχνίτες ηλεκτροκίνησης, αλλά 
και τη διαχείριση των υλικών. 

Η αύξηση των σηµείων φόρτι-
σης µπορεί να γίνει µέσα από τα Σχέ-

δια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) των ∆ήµων και των Περιφε-
ρειών, όπου στον σχετικό νόµο προ-
βλέπεται ρητά η υλοποίηση έργων µε 
στόχο την προώθηση της ηλεκτροκί-
νησης και ήδη µεγάλοι ∆ήµοι εφαρ-
µόζουν τέτοια σχέδια. 

Θεσπίσαµε τους κανόνες λειτουρ-
γίας των συνεργείων υψηλής τάσης 
και ετοιµάζεται η υπουργική απόφαση  
που αφορά στην πιστοποίηση των τε-
χνιτών ηλεκτροκίνησης και στη διαχεί-
ριση των µπαταριών των ηλεκτροκίνη-
των αυτοκινήτων όταν ολοκληρώνεται 
ο κύκλος ζωής τους.

Με αυτές τις πρωτοβουλίες µερι-
µνούµε για την υποστήριξη της ηλε-
κτροκίνησης, η διείσδυση της οποίας 
συνεχίζεται, παρά τις πρωτοφανείς δυ-
σκολίες που υπάρχουν διεθνώς στην 
αυτοκινητοβιοµηχανία. Με βάση τα 
τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, έως και 
την τρίτη εβδοµάδα του Οκτωβρίου κα-
τεγράφησαν 3.678 ταξινοµήσεις αµι-
γώς ηλεκτροκίνητων οχηµάτων από 
την αρχή του 2022, έναντι 3.594 όλο 
το 2021. Άρα ήδη έχουµε ξεπεράσει το 
προηγούµενο έτος και η αυξητική τάση 
συνεχίζεται. Ως µέτρο σύγκρισης, θυ-
µίζω ότι το 2019 υπήρχαν µόλις 404 τα-
ξινοµήσεις, συνεπώς τρέχουµε µε σχε-
δόν δεκαπλάσιο ρυθµό σε σχέση µε 
πριν από τρία χρόνια.      

 
n Αντίστοιχα, πότε θα δουν οι πολί-
τες τα νέα φιλικά προς το περιβάλ-
λον ηλεκτροκίνητα λεωφορεία. 
Και πόσο εφικτή είναι η κυκλοφο-
ρία λεωφορείων υδρογόνου;
Ο Υπουργός Κώστας Καραµανλής 
έχει καταβάλλει µια συστηµατική προ-
σπάθεια για την αναβάθµιση των αστι-
κών συγκοινωνιών, βασικό µέρος της 
οποίας είναι η ενίσχυση του στόλου µε 
νέα οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνο-
λογίας.  Μέσα στο πρώτο εξάµηνο του 
2023 αναµένεται να ξεκινήσει η παρα-

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  
(ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αυτός είναι ο νέος Κ.Ο.Κ.  
Η Οδική Ασφάλεια απαιτεί µια αλλαγή της νοοτροπίας
της κοινωνίας µας ως προς την οδηγική συµπεριφορά

Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου

Έως και την 
τρίτη εβδοµάδα 
του Οκτωβρίου 

κατεγράφησαν 3.678 
ταξινοµήσεις αµιγώς 

ηλεκτροκίνητων 
οχηµάτων από την 

αρχή του 2022, έναντι 
3.594 όλο το 2021. Άρα 

ήδη έχουµε ξεπεράσει 
το προηγούµενο έτος 
και η αυξητική τάση 

συνεχίζεται
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λαβή των πρώτων από τα 1.300 νέα 
λεωφορεία, τα οποία θα είναι  αμιγώς 
ηλεκτρικά και CNG».

Σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό, θα προκηρυχθεί και δεύτερος δι-
αγωνισμός για επιπλέον 300 λεωφο-
ρεία, ενώ σε συνεννόηση με το Ταμείο 
Ανάκαμψης, θα αξιολογηθεί και η δυ-
νατότητα απόκτησης και λεωφορείων 
υδρογόνου».

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επι-
σημάνω ότι το Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών είναι αρμόδιο για τον 
καθορισμό των τεχνικών προδιαγρα-
φών λειτουργίας των πρατηρίων καυ-
σίμων και βρισκόμαστε ήδη σε συνερ-
γασία με το «ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος», 
προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε 
το νομικό πλαίσιο για το υδρογόνο. 

Όσον αφορά το υδρογόνο εκτι-
μάται ότι μπορεί να καλύψει το 1/3 της 
δραστηριότητας του τομέα Μεταφο-
ρών και στην Ελλάδα, μαζί με τη ναυ-
τιλία και σκοπός μας είναι  να είμαστε 
έτοιμοι όταν ωριμάσουν οι συνθήκες 
για τη χρήση του υδρογόνου ως καυσί-
μου και όχι να τρέχουμε πίσω από τις 
εξελίξεις. Τόσο οι μοτοσικλετιστές, όσο 
και επιχειρηματίες του  χώρου ρωτούν: 
θα μηδενιστεί τελικά ο ΦΠΑ στην αγο-
ρά κράνους, όπως έχετε προτείνει;

Το κράνος πρέπει να ανανεώνε-
ται και η χρήση του είναι αναγκαία τό-
σο στις μοτοσικλέτες όσο και στα πο-
δήλατα. Κάθε δικυκλιστής πρέπει να 
φοράει κράνος και η Πολιτεία οφείλει 
να ενθαρρύνει αυτή τη συμπεριφορά 
που σώζει ζωές και προστατεύει από 
σοβαρούς τραυματισμούς. Μια από τις 
πρώτες ενέργειες του Πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η μείωση 
του ΦΠΑ στο κράνος στο 13%, ώστε 
να διευκολύνει τους χρήστες στην αγο-
ρά του εξοπλισμού και να εμπεδώσου-
με κυρίως, στους νέους την κουλτούρα 
του κράνους. Στην ίδια κατεύθυνση, πι-
στεύω ότι μπορούμε να προχωρήσου-
με ακόμη ένα βήμα και έχω προτείνει 
τη θέσπιση του μηδενικού ΦΠΑ στα 
κράνη. Η πρόταση εξετάζεται σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο Οικονο-
μικών και όταν βρεθεί τρόπος να ξε-
περαστούν κάποια τεχνικά εμπόδια, 
πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να πού-
με περισσότερα.  

 
 n Θα μπορούν οι Έλληνες και οι 
ξένοι επισκέπτες να ταξιδεύουν με 
υδροπλάνα στην Ελλάδα το καλο-
καίρι του 2023;
Το 2014 είχαμε αδειοδοτήσει το υδα-
τοδρόμιο της Κέρκυρας, αλλά η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση ψήφισε έναν 
νόμο που πάγωσε, ουσιαστικά, την 
πρόοδο σε αυτό το εξαιρετικά σημα-
ντικό ζήτημα για τον τουρισμό και την 

εθνική οικονομία. Η ΝΔ απλοποίησε 
τον νόμο για τις άδειες ίδρυσης και λει-
τουργίας των υδατοδρομίων και επι-
πλέον, με ειδική διάταξη που περάσαμε 
τον τελευταίο χρόνο, υπάρχει η δυνατό-
τητα έκδοσης προσωρινής άδειας, που 
επιταχύνει τη διαδικασία και κυρίως, 
επιτρέπει στους επενδυτές να προχω-
ρούν τον σχεδιασμό τους χωρίς να κω-
λυσιεργούν στα γρανάζια της γραφει-
οκρατίας. 

Επιπλέον, υπογράψαμε με τα συ-
ναρμόδια υπουργεία το πλαίσιο για 
τους όρους ασφάλειας της λειτουργία 
των υδατοδρομίων, ολοκληρώνοντας 
το θεσμικό πλαίσιο, ενώ εκδόθηκαν 
άδειες ίδρυσης στα υδατοδρόμια Κυλ-
λήνης, Ίου, Βόλου, Ρεθύμνου και Κα-
λαμάτας. Άδειες ίδρυσης και λειτουρ-
γίας υδατοδρομίου διαθέτουν επίσης, 
η Κέρκυρα και οι Παξοί και προχωρά 
η συμμόρφωση της άδειας λειτουργί-
ας του υδατοδρομίου στην Πάτρα. Πι-
στεύω είναι εφικτό το καλοκαίρι του 
2023, να γίνουν οι πρώτες πιλοτικές 
πτήσεις υδροπλάνων στην Ελλάδα.

n Ψηφιακή εποχή και μεταφορές. 
Ψηφιακό δίπλωμα πλέον μπορού-
με να βγάζουμε, όπως και να κά-
νουμε ψηφιακές μεταβιβάσεις. 
Στις μεταφορές προϊόντων και 
αγαθών, ποιος είναι ο σχεδιασμός 
ώστε η Ελλάδα να γίνει πραγματι-
κά ένας σημαντικός διαμετακομι-
στικός κόμβος;
Στον τομέα της ψηφιοποίησης το 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών έχει το δικαίωμα να υπερηφανεύ-
εται ότι πρωτοπορεί, καθώς έχουν ψη-
φιοποιηθεί οι περισσότερες υπηρεσίες, 
στη βάση της συνεργασίας που έχου-
με με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης. 

Ο πολίτης μπορεί, πλέον, να έχει 

στο κινητό του το δίπλωμα οδήγησης 
και την ταυτότητα και από φέτος το κα-
λοκαίρι, έχουν γίνει 60.000 αιτήσεις 
στοιχείων  για ενημέρωση του ΑΦΜ 
στη διαδικασία για να κατεβάσει ο χρή-
στης το δίπλωμα αυτοκινήτου. Σήμερα, 
μελετάμε και τη δυνατότητα να υπάρ-
χουν ηλεκτρονικά και τα στοιχεία για 
το ΚΤΕΟ και την ασφάλιση.  

Εντυπωσιακή, όμως, είναι η αντα-
πόκριση των πολιτών στις υπόλοιπες 
υπηρεσίες που έχουμε ήδη αναπτύξει 
και επιτρέπουν στους πολίτες να διεκ-
περαιώσουν ηλεκτρονικά ένα σύνολο 
από συναλλαγές και πράξεις, χωρίς να 
χρειάζεται να στηθούν στην ουρά των 
Διευθύνσεων Μεταφορών των Περι-
φερειών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 
προσωρινό δίπλωμα οδήγησης, όπου 
προσεγγίζουμε πλέον το μισό εκατομ-
μύριο ηλεκτρονικές εκδόσεις, από τους 
επιτυχόντες στις εξετάσεις οδήγησης. 
Συγκεκριμένα, έχουν εκδοθεί 477.587 
προσωρινές άδειες οδήγησης από τους 
ιδιώτες και τους επαγγελματίες που πέ-
ρασαν τις εξετάσεις και μπορούν από 
την επόμενη κιόλας μέρα να εκτυπώ-
σουν την προσωρινή άδεια από τον 

υπολογιστή τους και να οδηγήσουν το 
αυτοκίνητό τους, χωρίς να περιμένουν 
τέσσερις μήνες να τους έρθει το δίπλω-
μα όπως συνέβαινε στο πρόσφατο πα-
ρελθόν.  Επιπλέον, έχουν εκδοθεί ηλε-
κτρονικά 38.000 αντικαταστάσεις και 
αντίγραφα διπλωμάτων, έχουν γί-
νει 30.000 ανανεώσεις διπλωμάτων 
ηλεκτρονικά, και έχουν εκδοθεί άλ-
λες 14.610 άδειες οχημάτων μετά από 
κλοπή ή απώλεια. Επίσης, από το κα-
λοκαίρι που ενσωματώθηκε και η δια-
δικασία της μεταβίβασης στο σύστημα 
έχουν γίνει ήδη ψηφιακά 8.500 πρά-
ξεις μεταβίβασης οχημάτων. 

 Αυτοί οι αριθμοί μεταφράζονται 
σε λιγότερη γραφειοκρατία, εξοικονό-
μηση διοικητικού κόστους στη δημόσια 
διοίκηση και διαφάνεια.  

Ταυτόχρονα, στην Κυβερνητική 
Επιτροπή για την Εφοδιαστική, όπου 
συμμετέχω ως αντιπρόεδρος, έχου-
με θέσει ως προτεραιότητα τον ψηφια-
κό μετασχηματισμό των εμπορευματι-
κών μεταφορών και εφαρμόζουμε ήδη 
το πιλοτικό πρόγραμμα FENIX, με το 
οποίο ο εκτελωνισμός στο λιμάνι του 
Πειραιά γίνεται πλέον σε λιγότερο από 
μισή ώρα. Παράλληλα, δημιουργούμε 
την Πλατφόρμα  Ελληνικού Παρατη-
ρητηρίου  Μεταφορών και Logistics, 
η οποία θα μας παρέχει ένα πλήθος 
εξαιρετικά χρήσιμων δεδομένων για 
την καλύτερη διοίκηση των υπηρεσι-
ών του κλάδου. Μαζί με τον ψηφιακό 
εκσυγχρονισμό του ΟΣΕ, η Ελλάδα 
μετατρέπεται σε ένα «hot spot» ψηφια-
κών υπηρεσιών που την καθιστά ελκυ-
στικό κόμβο στον χάρτη των διεθνών 
μεταφορών. 

n Είστε βουλευτής σε μια περιοχή 
με μεγάλες ιδιαιτερότητες που απο-
τελεί ταυτόχρονα μεγάλο «στοίχη-
μα» της Κυβέρνησης, ειδικά λόγω 
του Προγράμματος Δίκαιης Ανα-

πτυξιακής Μετάβασης και της στα-
διακής  απολιγνιτοποίησης που αυ-
τό -μεταξύ άλλων- προβλέπει. Στον 
νομό σας, στον νομό Κοζάνης, που 
αναπτυξιακά στηρίχθηκε στο πρώ-
ην «εθνικό καύσιμο», τον λιγνίτη, 
δεν σας προβληματίζει αυτή η με-
τάβαση; Τι λέτε στους συμπολίτες 
σας όταν καθημερινά σας μεταφέ-
ρουν την αγωνία και τον κίνδυνο 
απώλειας χιλιάδων θέσεων εργα-
σίας;
Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς 
απέναντι στους πολίτες λέγοντας ότι 
ο ενεργειακός μετασχηματισμός είναι 
μονόδρομος. Το ζήτημα είναι η μετά-
βαση από το παραδοσιακό μοντέλο 
στη μετά – λιγνίτη εποχή να είναι δί-
καιη και τα αποτελέσματα αυτής της 
προσπάθειας να είναι έμπρακτα και 
ορατά στους κατοίκους των περιοχών 
που ανησυχούν από αυτή την εξέλιξη. 

Ο λιγνίτης είναι ο αιμοδότης της οι-
κονομίας της Δυτικής Μακεδονίας για 
μισό αιώνα και συνεχίζει να την υπο-
στηρίζει, ειδικά μετά τις ραγδαίες εξελί-
ξεις που συνέβησαν τον τελευταίο χρό-
νο με την ενεργειακή κρίση. 

Η επαναλειτουργία των μονάδων 
αποτελεί εγγύηση για την ενεργειακή 
ασφάλεια της χώρας και αυτό αποδει-
κνύεται στην πράξη κατά την τρέχου-
σα περίοδο, που ανέκυψε η ανάγκη να 
περιορίσουμε την εξάρτησή μας από το 
φυσικό αέριο. Η κυβέρνηση επέδειξε 
ευελιξία για να αντιμετωπίσει την κρί-
ση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παρεκ-
κλίνουμε από τον μακροπρόθεσμο 
στόχο που είναι η σταδιακή μεταβολή 
του παραγωγικού μοντέλου.  

Υπάρχουν οι πόροι, η στρατηγική 
και το σχέδιο ώστε να μετατρέψουμε 
την  απολιγνιτοποίηση σε μια ευκαιρία 
μετασχηματισμού της τοπικής οικονο-
μίας, εξασφαλίζοντας καλύτερες συν-
θήκες ζωής στους κατοίκους της Δυτι-
κής Μακεδονίας.  

Και αυτό θα κάνουμε, γιατί αυτό 
που μας ενδιαφέρει είναι οι συμπολί-
τες μας στην Κοζάνη και στην Πτολε-
μαΐδα να αποκτήσουν ένα μέλλον με 
καλές ευκαιρίες απασχόλησης και ποι-
ότητα ζωής, η οποία θα τους επιτρέπει 
να μείνουν στον όμορφο τόπο μας. 

Υπάρχουν οι πόροι, η 
στρατηγική και το σχέδιο 
ώστε να μετατρέψουμε 
την  απολιγνιτοποίηση 
σε μια ευκαιρία 
μετασχηματισμού της 
τοπικής οικονομίας, 
εξασφαλίζοντας 
καλύτερες συνθήκες 
ζωής στους κατοίκους της 
Δυτικής Μακεδονίας.  

«Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 
2023 αναμένεται να ξεκινήσει η 
παραλαβή των πρώτων από τα 
1.300 νέα λεωφορεία, τα οποία θα 
είναι  αμιγώς ηλεκτρικά και CNG», 
λέει ο Μιχάλης Παπαδόπουλος 
στη Μάρθα Λεκκάκου.
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ΗΠΑ: ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ/

Ο 
θυµός των γυναικών ψη-
φοφόρων για την από-
φαση που δυνητικά περι-
ορίζει το δικαίωµα στην 

άµβλωση, και για τη σχετική ρητορική 
εκ µέρους των Ρεπουµπλικανών, φαί-
νεται να έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο 
στη συγκράτηση των δυνάµεων των 
∆ηµοκρατικών κατά τις ενδιάµεσες 
εκλογές της Τρίτης στις ΗΠΑ, σύµφω-
να µε ρεπορτάζ των Financial Times.

Ο αντίκτυπος των αµβλώσεων 
σε κρίσιµες ενδιάµεσες αναµετρήσεις 
προκάλεσε έκπληξη για πολλούς ει-
δικούς, οι οποίοι είχαν προβλέψει ότι 
η απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστη-
ρίου να ανατρέψει το γνωστό «Roe vs 
Wade», την απόφαση που κατοχύρω-
σε το συνταγµατικό δικαίωµα στη δια-
δικασία, θα είχε ξεθωριάσει στο µυα-
λό των ψηφοφόρων από το καλοκαίρι.

Ωστόσο, από το Μίσιγκαν µέχρι 
την Πενσιλβάνια, τα exit poll και οι 
πρώτες καταµετρήσεις ψήφων έδειξαν 
ότι οι γυναίκες ψηφοφόροι ήταν πιο 
γαλβανισµένες για το θέµα από ό,τι 
υποδεικνύουν οι προεκλογικές δηµο-
σκοπήσεις, µε πολλές να δείχνουν ότι 
η άµβλωση ήταν δεύτερη µετά τις ανη-
συχίες για την οικονοµία.

Όπως ο Ρεπουµπλικανός υποψή-
φιος Γερουσιαστής ∆ρ Μεχµέτ Οζ, έτσι 
και η Ετζέ Μπαλ, µια 28χρονη που ερ-
γάζεται στον τοµέα της υγείας στη Φι-
λαδέλφεια, είναι παιδί Τούρκων µετα-
ναστών στις ΗΠΑ. Αλλά το πρωί της 
Τετάρτης µετά την ήττα του κ. Οζ στις 
ενδιάµεσες εκλογές της Πενσιλβάνια, 
η κα Μπαλ επεσήµανε µια κρίσιµη δι-
αφορά που την οδήγησε να υποστηρί-
ξει τον αντίπαλό του, τον ∆ηµοκρατι-
κό Τζον Φέτερµαν: «Οι θέσεις για τις 
αµβλώσεις είναι απολύτως σηµαντι-
κές για µένα», είπε. «Ο Φέτερµαν εί-
ναι ανοικτά υπέρ της επιλογής και δεν 
ήθελε να ανατραπεί η απόφαση, ενώ ο 
Οζ το ήθελε. Ως νεαρή γυναίκα που ζει 
στις ΗΠΑ, απλά δεν θέλω ποτέ να δω 
να περιορίζεται η πρόσβαση στην άµ-
βλωση στην πολιτεία όπου ζω».

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τε-

Τα καλύτερα από τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για τους ∆ηµοκρατικούς έχουν δηµιουργήσει
ελπίδες ότι η άµβλωση θα µπορούσε να είναι το ζήτηµα που καθορίζει τελικά τον έλεγχο της Γερουσίας
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τάρτης, τα εκλογικά αποτελέσµατα της 
Πενσιλβάνια έδειξαν ότι η κα Μπαλ 
δεν ήταν µόνη, καθώς οι ∆ηµοκρατι-
κοί στην πολιτεία πέτυχαν τη νίκη σε 
αµφίρροπες µάχες για τη Γερουσία και 
τον κυβερνήτη.

Θυµωµένες ψηφοφόροι
Στην Πενσιλβάνια, το 35% των εγγε-
γραµµένων ψηφοφόρων που συµµε-
τείχαν στην κούρσα για τη Γερουσία 
της πολιτείας δήλωσε ότι ήταν «θυµω-
µένο» µε την απόφαση του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου τον Ιούνιο να ανατρέψει 
τη Roe vs Wade, σύµφωνα µε στοι-
χεία από το AP VoteCast, µια πανε-
θνική έρευνα µε περίπου 115.000 εγ-
γεγραµµένους ψηφοφόρους.

Οι γυναίκες στην πολιτεία προτίµη-
σαν τον κ. Φέτερµαν έναντι του δρος 
Oz κατά 53% έως 45%, σύµφωνα µε 
την έρευνα του AP στους εγγεγραµµέ-
νους ψηφοφόρους, ενώ οι γυναίκες µε 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση ψήφισαν 
τον κ. Φέτερµαν κατά 60%.

Η Τζόσελιν Φράι, πρόεδρος της 
Εθνικής Συνεργασίας για τις Γυναίκες 
και τις Οικογένειες, µιας µη κοµµατικής 
και µη κερδοσκοπικής οργάνωσης, εί-
πε ότι οι ψηφοφόροι την Τρίτη «απέρ-
ριψαν το ψευδές αφήγηµα που πολύ 
συχνά αντιµετωπίζει τις γυναίκες και 
τα ζητήµατα που τους ενδιαφέρουν ως 
ξεχωριστά από την οικονοµία. Έχου-
µε πει εδώ και πολύ καιρό ότι οι γυναί-
κες, που αποτελούν το µπλοκ που ψη-
φίζουν µε την πλειοψηφία και βασικός 
µοχλός της οικονοµίας µας, δεν ζουν τη 
ζωή τους σε σιλό», ανέφερε η κα Φράι 
σε µια δήλωση. «∆εν βλέπουν την οι-
κονοµική τους ασφάλεια ως ξεχωρι-
στή από την ικανότητά τους να ελέγ-
χουν την αναπαραγωγική τους υγεία».

Αυτή η επιρροή της γυναικείας ψή-
φου έγινε επίσης αισθητή στις εκλογές 
σε ολόκληρη τη χώρα την Τρίτη — κα-
θώς και σε άλλες ψηφοφορίες σε όλη 
την πολιτεία για κοινωνικά ζητήµατα.

Στο Μίσιγκαν
Οι ∆ηµοκρατικοί είδαν µια παρόµοια 
τάση µε την Πενσιλβάνια και στο Μί-
σιγκαν, όπου το κόµµα εξασφάλισε 
την πλειοψηφία στη Βουλή και τη Γε-
ρουσία για πρώτη φορά ύστερα από 
40 χρόνια, και διατήρησαν επίσης τις 
θέσεις του κυβερνήτη και του γενικού 
εισαγγελέα καθώς και µια αµφίρροπη 
έδρα του Κογκρέσου.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του AP 
VoteCast, οι γυναίκες ψήφισαν 56% 
έναντι 43% για τη ∆ηµοκρατική κυ-
βερνήτη Γκρέτσεν Γουλιτµερ έναντι 
της Ρεπουµπλικανής Τιούντορ Ντίξον, 
µιας άλλης γυναίκας υποψήφιας, ενώ 
οι άνδρες ψήφισαν 52% έναντι 47%. 

Το χάσµα ήταν ακόµη πιο έντονο µε-
ταξύ των γυναικών µε πανεπιστηµιακή 
εκπαίδευση, το 62% των οποίων προ-
τιµούσε την κα Γουίτµερ σε σύγκριση 
µε το 37% που υποστήριξε την κα Ντί-
ξον. Το 36% όλων των ερωτηθέντων 
εγγεγραµµένων ψηφοφόρων στο Μί-
σιγκαν δήλωσαν ότι ήταν «θυµωµένοι» 
για την ανατροπή της Roe vs Wade.

Στο Μίσιγκαν, την Καλιφόρνια και 
το Βερµόντ, οι ψηφοφόροι επέλεξαν 
να κατοχυρώσουν το δικαίωµα στην 
άµβλωση στα συντάγµατα των πολι-
τειών τους, ενώ εκείνοι στο πιο συντη-
ρητικό Κεντάκι απέρριψαν µια τροπο-
λογία που θα εµπόδιζε κάθε δικαίωµα 
στην άµβλωση σε επίπεδο πολιτείας.

Τα καλύτερα από τα αναµενόµε-
να αποτελέσµατα για τους ∆ηµοκρατι-
κούς έχουν δηµιουργήσει ελπίδες ότι η 
άµβλωση θα µπορούσε να είναι το ζή-
τηµα που καθορίζει τελικά τον έλεγχο 
της Γερουσίας — ιδιαίτερα στον δεύτε-
ρο γύρο της Γερουσίας της Τζόρτζια, ο 
οποίος έχει προγραµµατιστεί για τις 6 
∆εκεµβρίου, αφού ούτε οι Ρεπουµπλι-
κάνοι ούτε οι ∆ηµοκρατικοί κατάφε-
ραν να πιάσουν το απαιτούµενα όριο 
του 50%.

Ενώ οι Ρεπουµπλικάνοι είχαν επι-
σηµάνει την εκτίναξη του πληθωρι-
σµού και τη χαµηλή αποδοχή του προ-
έδρου Τζο Μπάιντεν πριν από την 
ψηφοφορία της Τρίτης, οι ∆ηµοκρα-
τικοί λένε ότι τα αποτελέσµατα έχουν 
πλέον αναγκάσει να σταθµιστεί εκ νέ-
ου ποια ζητήµατα είναι πιο σηµαντικά 
για τους ψηφοφόρους.

Ο Τοµ Μπόνιερ, ένας υπεύθυνος 
στρατηγικής των ∆ηµοκρατικών και δι-
ευθύνων σύµβουλος της TargetSmart, 
µιας εταιρείας στατιστικής και δηµο-
σκοπήσεων, είπε ότι ακόµη και από 
τον Σεπτέµβριο, οι γυναίκες είχαν εγ-
γραφεί για να ψηφίσουν σε σηµαντικά 
υψηλότερους αριθµούς από το συνη-
θισµένο σε πολιτείες όπου η άµβλωση 
ήταν µεγάλο διακύβευµα στις εκλογές.

«Οι ∆ηµοκρατικοί φαίνεται να 
έχουν υπεραποδώσει στις πολιτείες 
όπου βλέπαµε τις µεγαλύτερες διαφο-
ρές µεταξύ των φύλων στην εγγραφή 
ψηφοφόρων από τότε που ανατράπη-
κε η απόφαση Roe vs Wade», είπε ο κ. 
Μπόνιερ.
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Ρον ντε Σάντις: Το ανερχόμενο αστέρι
της αμερικανικής δεξιάς
Εκφράζει τις πιο ακραίες θέσεις σε θέµατα όπως 
η µετανάστευση, η covid-19 και τα ζητήµατα φύλου, 
ενώ οι αντίπαλοί του τον κατηγορούν ότι του λείπει 
η λάµψη, το χάρισµα: ο Ρον ντε Σάντις, κυβερνήτης 
της Φλόριντα, είναι το ανερχόµενο αστέρι της αµερι-
κανικής δεξιάς.

Προς µεγάλη λύπη του Ντόναλντ Τραµπ. Ο πρώ-
ην πρόεδρος, που θεωρεί τον Ντε Σάντις πιθανό αντί-
παλό του στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 
2024, έκανε χθες Τετάρτη ένα βιτριολικό σχόλιο εις 
βάρος του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που 
έχει ιδρύσει, το Truth Social. «∆εν έπρεπε να πω ότι 
το 2020 είχα 1,1 εκατοµµύρια ψήφους περισσότερες 
από τον Ρον Ντ. φέτος;», έγραψε αναφερόµενος στη 
θριαµβευτική επανεκλογή του 44χρονου κυβερνή-
τη. Ο Τραµπ έχει επανειληµµένα επιµείνει ότι δεν 
θα ήταν συνετό για τον ντε Σάντις να είναι αντίπα-
λός του για το χρίσµα των Ρεπουµπλικάνων. «Αν εί-
µαι αντιµέτωπος µε εκείνον, θα τον νικήσω όπως θα 
νικήσω όλους τους άλλους», είχε δηλώσει τον Οκτώ-
βριο στο Yahoo Finance. «Πιστεύω ότι οι περισσότε-
ροι θα αποσυρθούν (από την κούρσα για το χρίσµα), 
πιστεύω ότι θα αποσυρθεί», είχε προσθέσει.

Όµως ο τέως πρόεδρος πήγε ένα βήµα παρά κά-
τω, φτάνοντας στο σηµείο σχεδόν να απειλήσει τον 
ντε Σάντις. «∆εν γνωρίζω αν θα θέσει υποψηφιότη-
τα. Πιστεύω ότι αν θέσει υποψηφιότητα µπορεί να 
βλάψει τον εαυτό του πολύ. Πραγµατικά πιστεύω ότι 
µπορεί να βλάψει τον εαυτό του πολύ», σηµείωσε. 
«∆εν πιστεύω ότι θα είναι καλό για το κόµµα», πρό-
σθεσε. Ο Τραµπ απείλησε να αποκαλύψει «πράγµα-
τα για εκείνον που δεν θα είναι κολακευτικά – ξέρω 
περισσότερα για εκείνον από οποιονδήποτε άλλον 
-εκτός ίσως από τη σύζυγό του».

Οι Financial Times έγραψαν πρόσφατα: «Ο ντε 
Σάντις είναι ο Ντόναλντ Τραµπ µε εγκέφαλο, αλλά 
χωρίς το τσίρκο», σχολιάζοντας τη διαχείριση του κυ-
βερνήτη µετά το καταστροφικό πέρασµα του κυκλώ-
να Ίαν από τη Φλόριντα.

Χάρβαρντ και Γκουαντάναµο
Ο ΝτεΣάντις γεννήθηκε σε µια οικογένεια της µεσαί-
ας τάξης, µε ιταλικές ρίζες. Πήρε πτυχίο από το Γέ-
ιλ - όπου συµµετείχε και στην οµάδα µπέιζµπολ-και 
τη νοµική σχολή του Χάρβαρντ. Άσκησε το επάγ-

γελµα του δικηγόρου στον στρατό και εργάστηκε ως 
σύµβουλος στη βάση του Γκουαντάναµο και σε οµά-
δες ελίτ του αµερικανικού στρατού στο Ιράκ. Γρήγο-
ρα αναδείχθηκε σε έναν ακραιφνή και σκληρό συ-
ντηρητικό.

Το 2011 δηµοσίευσε βιβλίο µε τίτλο «Τα όνειρα 
των Πατέρων του έθνους», µια αναφορά στην αυτο-
βιογραφία του πρώην προέδρου Μπαράκ Οµπάµα 
«Τα όνειρα του πατέρα µου». Σε αυτό κατηγόρησε τον 
Οµπάµα ότι λόγω του «προοδευτικού» του οράµατος 
καταπάτησε το Σύνταγµα της χώρας.

Το 2012 κέρδισε µια έδρα στη Βουλή των Αντι-
προσώπων, όπου επανεξελέγη δύο φορές.

Το 2018 έγινε κυβερνήτης της Φλόριντα, κερδί-
ζοντας µε µικρή πλειοψηφία. Τότε εµφανιζόταν υπέρ-
µαχος της πολιτικής του Τραµπ. Μάλιστα σε προε-
κλογικό του σποτ εµφανιζόταν να ανεβαίνει µαζί µε 
την κόρη του πάνω σε ένα τείχος από χρωµατιστά 
τουβλάκια, σε µια αναφορά στο σχέδιο του Ρεπου-
µπλικάνου πρώην προέδρου να εγείρει τείχος στα 
σύνορα µε το Μεξικό. Ο ντε Σάντις έγινε γνωστός σε 
εθνικό επίπεδο στη διάρκεια της πανδηµίας covid-19 
καταφερόµενος εναντίον των υγειονοµικών µέτρων. 
Επίσης έχει πάρει θέση στον «πολιτισµικό πόλεµο» 
που µαίνεται στα σχολεία των ΗΠΑ και αφορά τη 
διδασκαλία ζητηµάτων που αφορούν τα φύλα ή τον 
ρατσισµό.

Με το βλέµµα στο 2024
Πρόσφατα, όπως και οι Ρεπουµπλικάνοι κυβερνή-
τες του Τέξας και της Αριζόνα, έστειλε παράτυπους 
µετανάστες προς δηµοκρατικές πόλεις στις βόρειες 
και ανατολικές ΗΠΑ. Με τη βοήθεια της συζύγου 
του Κέισι (πρώην παρουσιάστρια της τηλεόρασης η 
οποία τον συµβουλεύει στενά, και των τριών του παι-
διών – τη Μάντισον, τον Μέισον και τη Μέιµι) προ-
σπαθεί να «µαλακώσει» την εικόνα του απόµακρου 
και παγερού πολιτικού.

Καλός φοιτητής, γόνος της µεσαίας τάξης που 
ανήλθε χωρίς βοήθεια, πιστός σύζυγος που στήρι-
ξε τη γυναίκα του όταν διαγνώστηκε µε καρκίνο του 
στήθους, παρασηµοφορηµένος βετεράνος… Το 
εγκωµιαστικό πορτρέτο που πλέκουν στον ΝτεΣά-
ντις οι υποστηρικτές του προκαλεί την αγανάκτηση 
του Τραµπ.

Η απόφαση 
που στηρίζουν 

οι Ρεπουµπλικάνοι 
εναντίον των αµβλώσεων 

έπαιξε σηµαντικότατο 
ρόλο στην ήττα τους 
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Η Μεταμόρφωση έχει
τον «δήμαρχο των έργων» 

νιάζεται εδώ και σχεδόν δέκα χρό-
νια.

Ακόµη θυµάµαι τη στιγµή, λίγο 
µετά την ανάληψη των καθηκόντων 
µου, το 2019, που ενηµερώθηκα ότι 
είχαµε ως ∆ήµος λίγες µόλις ηµέρες 
προθεσµία για να ολοκληρώσουµε 
συγκεκριµένες διαδικασίες και να 
παραδώσουµε στον ανάδοχο έτοι-
µο τον χώρο, ειδάλλως θα χάναµε 
το σχολείο. Ευτυχώς οριακά προ-
λάβαµε και τα υπόλοιπα είναι πλέ-
ον ιστορία.

Σηµασία έχει ότι το 2ο Λύκειο 
ολοκληρώθηκε και αναβαθµίζει συ-
νολικά το επίπεδο της παρεχόµε-
νης δηµόσιας εκπαίδευσης στη Με-
ταµόρφωση, σε συνδυασµό µε τις 
εργασίες που γίνονται στα υπόλοι-
πα σχολεία της Μεταµόρφωσης και 
ιδίως στο 1ο Λύκειο, το 1ο Γυµνά-
σιο και το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο, των 
οποίων η ενεργειακή αναβάθµιση 
ολοκληρώνεται.

■ Γενικότερα, σε αυτά τα τρία 
χρόνια διοίκησης, ποια θα λέγα-
τε πως είναι τα σηµαντικότερα 
επιτεύγµατά σας; 
Το µεγαλύτερο επίτευγµά µας είναι 
το ότι η Μεταµόρφωση δεν αφήνει 
έστω και µία αναπτυξιακή ευκαιρία 
να χαθεί. Με σκληρή δουλειά και µε 
τη βοήθεια των συνεργατών µου και 
των υπηρεσιών του ∆ήµου, είµαστε 
πλέον έτοιµοι και διεκδικήσουµε -και 
διεκδικούµε- κάθε διαθέσιµο χρηµα-
τοδοτικό πρόγραµµα. Έχουµε δεκά-
δες έτοιµες µελέτες που µας επιτρέ-
πουν να λάβουµε χρηµατοδότηση 
για πολλά έργα, µεταξύ των οποί-
ων και τα σχολεία που ήδη ανέφε-
ρα. Η Μεταµόρφωση είναι παντού 
παρούσα.

Όσο για έργα της πρώτης τριε-
τίας, ενδεικτικά και µόνο ενδεικτι-
κά, αναφέρω το νέο φωτισµό LED, 
τα νέα πεζοδρόµια που µπαίνουν σε 
όλη την πόλη για τρίτη συνεχή χρο-
νιά, τις συνεχιζόµενες διανοίξεις 
δρόµων, την αναβάθµιση και επέ-
κταση της δηµοτικής συγκοινωνίας 
µε καινούργια λεωφορεία, το ∆η-
µοτικό Κολυµβητήριο που ανακαι-
νίστηκε πλήρως και σύντοµα ξεκινά 
η λειτουργία του, την ενίσχυση της 
ασφάλειας µε περιπολία εποπτών 
του ∆ήµου και ιδιωτικής εταιρείας 
φύλαξης, τα νέα οχήµατα µε τα οποία 
ενισχύεται η Καθαριότητα, η Τεχνι-
κή και η Κοινωνική Υπηρεσία, τον 
Κόµβο στον Προαστιακό και τα ηχο-
πετάσµατα στη Νέα Ζωή, όπου ανα-
µένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες µε 
χρηµατοδότηση µε την Περιφέρεια 
Αττικής, την αγορά του Κτήµατος 

Π
ολλά και σηµαντικά έρ-
γα παραδίδονται αυ-
τήν την εποχή στο δή-
µο Μεταµόρφωσης και 

θα ακολουθήσουν και άλλα που βρί-
σκονται στη φάση της υλοποίησης. 
Αυτή ήταν η καλύτερη αφορµή για 
να κάνουµε µία συνέντευξη µε τον 
δήµαρχο της πόλης, κ. Στράτο Σα-
ραούδα, ο οποίος έχει αποκτήσει το 
προσωνύµιο “ο δήµαρχος των έρ-
γων”. Ο κ. Σαραούδας αναφέρθη-
κε αρχικά στην υλοποίηση ενός στό-
χου δεκαετιών που είχε ο δήµος και 
δεν ήταν άλλος από την κατασκευή 
του 2ου Λυκείου. Επίσης, περιέγρα-
ψε τον τρόπο που εργάζεται η δηµο-
τική αρχή ώστε να µην αφήνει κα-
µία αναπτυξιακή ευκαιρία να χαθεί. 
Και ο δήµος Μεταµόρφωσης “ταλαι-
πωρήθηκε” από την Απλή Αναλογι-
κή, καθώς η διοίκηση δεν έχει την 
πλειοψηφία στο δηµοτικό συµβού-
λιο µε ότι αυτό συνεπάγεται σε θέ-
µατα κυβερνησιµότητας του δήµου. 
Έχει πολύ ενδιαφέρον η απάντηση 
του δηµάρχου πάνω σε αυτό το θέµα. 
Τέλος, δηλώνει πως θα είναι ξανά 
υποψήφιος δήµαρχος το 2023 γιατί 
“έχουµε ακόµη πολλά να κάνουµε”. 
Αναλυτικά, η συνέντευξη του δηµάρ-
χου Μεταµόρφωσης, κ. Στράτου Σα-
ραούδα, έχει ως εξής:  

■ Κύριε ∆ήµαρχε, πρόσφατα 
πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια 
του 2ου λυκείου, ενός σπουδαίου 
έργου για την πόλη. Πως φτάσα-
µε στην υλοποίησή του, µετά από 
προσπάθειες πολλών ετών;
Το 2ο Λύκειο Μεταµόρφωσης είναι 
δεν είναι ένα τυχαίο έργο για την πό-
λη µου. Είναι ένα έργο που έχουµε 
ανάγκη και το πρώτο έργο που εγκαι-

«Πάλι υποψήφιος το 2023 γιατί έχουµε
ακόµη πολλά να κάνουµε»

Συνέντευξη στον Πέτρο Κουβάτσο 



Κουτσουμπέλη και μάλιστα σχεδόν 
ένα εκατομμύριο Ευρώ χαμηλότερα, 
την αγορά των οικοπέδων Λαμπάκη 
και Κουμπούρη μέσα από την οποία 
θα αναβαθμιστεί η περιοχή του Προ-
φήτη Ηλία και πολλά ακόμη.

Δεκάδες έργα, παρά την πανδη-
μία και τις γραφειοκρατικές καθυ-
στερήσεις. Έργα που είναι δύσκολο 
να περιοριστούν στα όρια μίας συνέ-
ντευξης και με τα οποία η Μεταμόρ-
φωση αλλάζει πρόσωπο. Βήμα βή-
μα, μέρα με τη μέρα. 

n Ποιες είναι οι άμεσες προτεραι-
ότητές σας για το προσεχές διά-
στημα;
Πολλές, οπότε αναγκαστικά και πά-
λι θα αναφέρω κάποιες από αυ-
τές! Άμεσα παραδίδεται το Δημοτι-
κό Κολυμβητήριο Μεταμόρφωσης, 
το οποίο αναβαθμίστηκε με χρημα-
τοδότηση από το Πρόγραμμα Φιλό-
δημος και το οποίο είναι ένα πραγ-
ματικό στολίδι. Ένα Κολυμβητήριο, 
στο οποίο δεν είχαν γίνει ποτέ εκτε-
ταμένες συντηρήσεις και η κατάστα-
σή του ήταν τέτοια, που χρειάστη-
καν διπλάσιες εργασίες και σχεδόν 
διπλάσιο κόστος. Όσο για το πρό-
σθετο ποσό, καταφέραμε και καλύ-
φθηκε από το Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης». Οπότε πρακτικά το Δημοτι-
κό Κολυμβητήριο έγινε σαν καινούρ-
γιο και μάλιστα με μηδενική οικονο-
μική επιβάρυνση του Δήμου.

Παράλληλα τα νέα πεζοδρόμια 
και οι διανοίξεις συνεχίζονται, οι ερ-

γασίες στον κόμβο του Ράλλη και τα 
ηχοπετάσματα αναμένουμε σύντο-
μα να ξεκινήσουν, όπως αναμένου-
με και τέσσερα ακόμη απορριμματο-
φόρα να παραδοθούν.

Την ίδια στιγμή ωριμάζουν και οι 
χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμ-
μα Τρίτσης, μέσα στο οποίο εντάσσο-
νται σημαντικά έργα, με το πιο σημα-
ντικό και μεγάλο από αυτά να είναι η 
αναμόρφωση όλου του κέντρου της 
πόλης μας και το πιο συμβολικό να 
είναι η μελέτη επισκευής και εν συ-
νεχεία η επισκευή του παλιού Ι.Ν. 
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

n Τι να περιμένουν δημότες και 
επαγγελματίες της πόλης για τα 
δημοτικά τέλη της νέας χρονιάς; 
Ως Δήμαρχος θα ήθελα κάθε χρόνο 
να μειώνω τα δημοτικά τέλη, όπως 
έκανα στην αρχή της θητείας μου. 
Όμως, η ακρίβεια στα πάντα, όπως 
στο ρεύμα, τα καύσιμα και το φυσι-
κό αέριο, οι αυξημένες δαπάνες λό-
γω της πανδημίας και η ιδιαίτερα χα-
μηλή εισπραξιμότητα πρακτικά μας 
αναγκάζουν να είμαστε προσεκτικοί. 
Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες περι-
πτώσεις και παρά την οικονομική πί-

εση, δεν υπάρχει περίπτωση τα τέ-
λη να αυξηθούν. Πρόθεσή μας και 
η σχετική εισήγηση της οικονομικής 
υπηρεσίας είναι να μείνουν ίδια, γε-
γονός που μας κατατάσσει αρκετά χα-
μηλά όσον αφορά στα δημοτικά τέ-
λη στη λίστα των δήμων της Αττικής.

Πως προσπαθείτε να ανταποκρι-
θείτε στα προβλήματα που δημι-
ουργεί η ενεργειακή κρίση;

Με καλοδιαχείριση και προσαρ-
μογή. Τι εννοώ προσαρμογή; Την 
τοποθέτηση φωτισμού LED σε όλη 
την πόλη. Την ενεργειακή αναβάθ-
μιση των σχολείων μας. Το 2ο Λύ-
κειο είναι φιλικό προς το περιβάλ-
λον και βιοκλιματικό, έχοντας μέχρι 
και φωτοβολταικά πάνελ, το Δημο-
τικό Κολυμβητήριο που ολοκληρώ-
νεται, το ίδιο.

Σε κάθε περίπτωση προσπα-
θούμε να εξοικονομούμε πόρους και 
ενέργεια, ωστόσο υπάρχει και μια 
λεπτή κόκκινη γραμμή την οποία δεν 
υπάρχει περίπτωση να περάσουμε. 
Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ με ένα 
υποθετικό παράδειγμα: Δεν πρόκει-
ται να κάνουμε εκπτώσεις στη θέρ-
μανση των σχολείων μας και των 

μαθητών μας, των παιδιών μας. Ναι, 
κάνουμε οικονομία μέσα από τον ορι-
σμό ενεργειακού υπεύθυνου, μέσα 
από σωστές πρακτικές και την ανα-
βάθμιση των δομών μας, αλλά μέ-
χρι εκεί. Πάνω από όλα και όλους εί-
ναι οι δημότες μας.

Τώρα αναφορικά με τα κόστη, 
είναι πραγματικά μεγάλα και φα-
νταστείτε ότι ακόμη δεν μπήκε ο χει-
μώνας, αλλά όσο και αν είναι δυσβά-
στακτα δεν έχουμε άλλη επιλογή 
παρά να τα επωμιστούμε. Τώρα αν 
υπάρξει κάποιο μέτρο κρατικής ενί-
σχυσης των δήμων, είναι καλοδε-
χούμενο… 

n Πόσο δυσκόλεψε την υλοποί-
ηση του προγράμματός σας η έλ-
λειψη πλειοψηφίας στο δημοτι-
κό συμβούλιο, λόγω της Απλής 
Αναλογικής;
Νομίζω ότι αν παρακολουθήσετε, 
που γνωρίζω ότι το έχετε κάνει -για 
παράδειγμα- την τελευταία συνεδρί-
αση του Δημοτικού Συμβουλίου της 
Μεταμόρφωσης, τα λόγια περιττεύ-
ουν! Μιλούσαμε για την Παιδεία 
όπου γίνονται έργα ύψους σχεδόν 
7,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ και οι 

σχολικές επιτροπές έχουν πραγματι-
κά πρωτόγνωρες -για τη Μεταμόρ-
φωση- χρηματοδοτήσεις, με δεκάδες 
παρεμβάσεις και τα σχολεία μέρα με 
τη μέρα να γίνονται καλύτερα. Και 
εγκαλούμουν σε μια μαραθώνια συ-
νεδρίαση 6 ωρών, γιατί δεν έχουν 
διορθωθεί τα πάντα σε μια τριετία, 
λες και έχω ένα μαγικό ραβδί, ή για-
τί δεν υπάρχουν αρκετοί καθηγητές 
και δεν μειώνονται τα παιδιά ανά τά-
ξη, λες και έχω αυτή την αρμοδιότη-
τα. Οπότε «ναι» μας δυσκόλεψε αρ-
κετά, αρκετές φορές. 

n Από όσο γνωρίσουμε θα είστε 
εκ νέου υποψήφιος το 2023. Για-
τί πιστεύετε πως θα πρέπει να 
σας επανεκλέξουν οι δημότες Με-
ταμόρφωσης; 
Γιατί ξέρουν καλά ποιος είμαι. Μεγά-
λωσα και εργάζομαι στη Μεταμόρ-
φωση, μεγαλώνω την οικογένειά 
μου στη Μεταμόρφωση και ασχο-
λήθηκα με τα κοινά αποκλειστικά 
και μόνο για να προσφέρω στην πό-
λη μου, τη Μεταμόρφωση. Και αυτό 
κάνω, με σχέδιο, όραμα, διεκδίκηση 
και σκληρή δουλειά. Όσο για τα έρ-
γα, είναι πολλά και αναμφισβήτητα. 

Γιατί είναι πολύ σημαντικό να 
μπορώ να περπατώ στις γειτονιές 
και να κοιτώ τους συμπολίτες μου 
στα μάτια.  Οπότε, πράγματι θα είμαι 
υποψήφιος το 2023, καθώς έχουμε 
ακόμη πολλά να κάνουμε. Και έχω 
απόλυτη εμπιστοσύνη στο κριτήριο 
των συμπολιτών μου.
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«Παρά την οικονομική πίεση, δεν υπάρχει περίπτωση τα τέλη να αυξηθούν. 
Πρόθεσή μας και η σχετική εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
είναι να μείνουν ίδια, γεγονός που μας κατατάσσει αρκετά χαμηλά
όσον αφορά στα δημοτικά τέλη στη λίστα των δήμων της Αττικής»

«Εργαζόμαστε 
καθημερινά ώστε
να μην αφήνουμε

καμία αναπτυξιακή 
ευκαιρία να χαθεί»

«Ο δήμος μας 
“ταλαιπωρήθηκε” 

από την Απλή 
Αναλογική, με ότι αυτό 
συνεπάγεται σε θέματα 

κυβερνησιμότητας, 
αλλά τα καταφέρνουμε»
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Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ
Υπάρχει ή όχι; Είναι αληθινός ο θρύλος; 

Ο 
θρύλος αυτός για τον χα-
µένο θησαυρό του Αλή 
Πασά οδήγησε µία γυ-
ναίκα σε µία δικαστι-

κή περιπέτεια που κράτησε 7 χρό-
νια, καθώς επίδοξοι χρυσοθήρες 
κατήγγειλαν την γυναίκα για σω-
ρεία παραβάσεων των οικοδοµι-
κών διατάξεων ζητώντας να κριθεί 
το σπίτι της κατεδαφιστέο, καθώς 
πίστευαν ότι στο σηµείο αυτό είναι 
κρυµµένος ο θησαυρός του Αλή 
Πασά. Η 75χρονη, σήµερα γυναί-
κα, δικαιώθηκε στο Εφετείο και οι 
υπαίτιοι που την ταλαιπώρησαν 
για τόσα χρόνια καταδικάστηκαν. 
Η δικηγόρος Αµαλία Τάσση, που 
εκπροσώπησε τη γυναίκα στο δι-
καστήριο αποκάλυψε όλα όσα συ-
νέβησαν.

«Ο θρύλος συνδέεται µε τη συ-
γκεκριµένη υπόθεση, γιατί είχε 
ανοιχτεί ένα φρέαρ, µια τρύπα βά-
θους 9 µέτρων και διάµετρο στο 1,5 
µέτρο, µέσα στην όµορη κατοικία, 
στη µεσοτοιχία των δύο σπιτιών, 
αλλά και έξω στην αυλή.

«Αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 
2015. Στο ακροατήριο, υπήρξαν 
υπαινιγµοί και νύξεις από µάρτυ-
ρες, πως ο λόγος των εργασιών, 
ήταν για την αναζήτηση θησαυ-
ρού, ενώ ο γείτονας υποστήριζε 
πως ήθελε να κάνει αποθήκη και 
πηγάδι.

«Μάρτυρας κατέθεσε, πως κα-
τά τη διάρκεια των εργασιών που 
γινόταν µε κλειστές πόρτες, είχαν 
τοποθετηθεί γύρω από το σπίτι κά-
µερες», είπε η κ. Τάσση. Τελικά, η 

75χρονη απαλλάχτηκε και καταδι-
κάστηκε ο υπαίτιος για παραβίαση 
των οικοδοµικών διατάξεων.

Ο θησαυρός του Αλή Πασά
Αναζητώντας πληροφορίες για τον 
θησαυρό του Αλή Πασά, ο Φώτη Ρα-
πακούσης διευθυντής του Μουσείου 
Αλή Πασά και της επαναστατικής πε-
ριόδου στο Νησί των Ιωαννίνων είπε:

«Πράγµατι, ο φεουδάρχης Αλή 
Πασάς, ήταν από τους πιο πλούσιος 

ανθρώπους της Οθωµανικής Αυτο-
κρατορίας και της Ευρώπης.

«Παράδειγµα, τα τσιφλίκια, τα ιδι-
ωτικά χωριά, που είχε στην ιδιοκτη-
σία του ήταν 960. Είχε, αλυκές, τελω-
νεία, χάνια, έλεγχε τα δερβένια µε 
τους δερβέναγες, οι οποίοι εισέπρατ-
ταν τους φόρους, στις εισόδους και τις 
εξόδους των πόλεων και των χωριών. 
Είχε 1,5 εκατ, γιδοπρόβατα, ενώ στα 
παράλια της Ηπείρου είχε ελαιόδε-
ντρα».

Η δικαστική 
περιπέτεια µια 
γυναίκας που 
κράτησε 7 χρόνια, 
καθώς επίδοξοι 
χρυσοθήρες την 
κατήγγειλαν 
για σωρεία 
παραβάσεων 
των οικοδοµικών 
διατάξεων ζητώντας 
να κριθεί το σπίτι 
της κατεδαφιστέο(!) 
καθώς πίστευαν 
ότι στο σηµείο 
ήταν κρυµµένος ο 
θησαυρός 

Ήταν φιλάργυρος, τσιφούτης, δεν χάλαγε δεκάρα, έτρωγε 
σε σπίτια άλλων για να µην ξοδεύεται… Είχε ακριβά 
ρολόγια, πολύτιµους λίθους, πολύτιµα δώρα, τα οποία 
αποκτούσε εκβιαστικά από τους προξένους και τους 

διπλωµατικούς υπαλλήλους που υπηρετούσαν στα Ιωάννινα
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Η βάρκα με τα
σιδερένια κιβώτια 

«Να σηµειώσουµε, πως σε πε-
ριόδους κρίσης συντηρούσε 40 χι-
λιάδες άνδρες, µισθοφορικό στρατό. 
Πανούργος ο Αλή πασάς, επέτρεψε 
στους εµπόρους να ανοίξουν τη δρα-
στηριότητα τους στις πόλεις της ∆ύ-
σης και της Ανατολής, όµως για να 
επιστρέψουν τα χρήµατα στο δικό του 
φέουδο, κρατούσε οµήρους, τις γυναί-
κες και τα παιδιά τους. Με αυτόν τον 
βίαιο τρόπο, εισέρρεε πλούτος, ειδικά 
στην πρωτεύουσα του κράτους του, τα 

Ιωάννινα». «Έτσι ήρθαν πολλά χρή-
µατα στα Γιάννενα. Η συλλογική µνή-
µη, αναφέρει: «Γιάννενα πρώτα στα 
άρµατα, τα γρόσια και γράµµατα»». 

Ο κ. Ραπακούσης επισηµαίνει 
ότι Αλή Πασάς το 1819 αγόρασε την 
Πάργα από τους Άγγλους και την προ-
σάρτησε στο κράτος του.

«∆ιατηρούσε πολλά τιµαλφή. 
Είχε ακριβά ρολόγια, πολύτιµους 
λίθους, πολύτιµα δώρα, τα οποία 
αποκτούσε εκβιαστικά από τους προ-

ξένους και τους διπλωµατικούς υπαλ-
λήλους που υπηρετούσαν στα Ιωάν-
νινα. Ήταν φιλάργυρος, τσιφούτης θα 
λέγαµε σήµερα, δεν χάλαγε δεκάρα, 
έτρωγε σε σπίτια άλλων για να µην 
ξοδεύεται» σηµειώνει.

Ο θησαυρός έχει 
κατασπαταληθεί
Μετά το τέλος του, τον Φεβρουάριο 
του 1822, κατασχέθηκε η δηµόσια πε-
ριουσία του, από τον αυτοκρατορικό 
οθωµανικό στρατό. Όµως, είχε φρο-
ντίσει να αποθηκεύσει στην ακρόπο-
λη Ιτς Καλέ, του Κάστρου των Ιωαννί-
νων, έναν απίστευτα µεγάλο θησαυρό 
σε νοµίσµατα χρυσά, ασηµένια, καθώς 
και πολύτιµους λίθους.

Σοβαρή υποψία υπάρχει, αναφο-
ρικά µε το µεγάλο πράσινο διαµάντι 
που εκτίθεται στο Τοπ Καπί, ότι δηλα-
δή αυτό ανήκε στην συλλογή του Αλή 
πασά. Όταν το 1816 ο έκπτωτος βασι-
λιάς της Σουηδίας Γουσταύος ο ∆’ πη-
γαίνοντας στους Αγίους Τόπους παρέ-
καµψε του ταξιδιού του και έφτασε στην 
Πρέβεζα για να συναντήσει τον Φεου-
δάρχη. Κατά την συνάντηση, ο Γου-
σταύος πούλησε στον Αλή-πασά, ένα 
σπάνιο διαµάντι. Πιθανό να είναι αυ-
τό που κοσµεί το Τοπ Καπί.

Κατά την πολιορκία του Κάστρου 
το 1820, τα σουλτανικά στρατεύµα-
τα µε επικεφαλής τον Χουρσίτ πασά, 
άρπαξε 64 εκατ. γρόσια από το Ιτς Κα-
λέ και τα έδωσε στους Οθωµανούς. Ο 
αριθµός δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλος 
για το εύρος του θησαυρού του Αλή. 
Ένα µεγάλο µέρος του θησαυρού, κα-
ταξοδεύτηκε στην πολιορκία των 18 
µηνών, καθώς πλήρωνε έναν µεγάλο 
µισθοφορικό πολυεθνικό στρατό 40 χι-
λιάδων ανδρών. Ένα άλλο µέρος του, 
χρειάστηκε από το 1814 και µετά για τα 
14 κάστρα που έκτισε από την Ναύπα-
κτο, µέχρι το Μπεράτι της Αλβανίας.

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ
Υπάρχει ή όχι; Είναι αληθινός ο θρύλος; 

Ο θαλαµηπόλος της συζύγου του Βασιλικής, αναφέρει, πως καθώς 
πήγαιναν στο Νησί της λίµνης των Ιωαννίνων, περιµένοντας για την 
αθώωση του, σε µια βάρκα είχε 10 κιβώτια σιδερένια, τα οποία όταν 
έφτασαν στο µέσο της λίµνης, ο Αλή διέταξε να τα ρίξουν στο νερό. 
Μεγάλα χρηµατικά ποσά ξόδεψε, όταν έστειλε τον έµπιστό του Αλέξη 
Νούτσο στο Μεσολόγγι, για την υποστήριξη και παρότρυνση των Ελλή-
νων, να «χτυπήσουν» τον τουρκικό στρατό από τον νότο, ώστε να ανασά-
νει ο Αλή Πασάς στα Γιάννενα.

Επίσης, τις ηµέρες της πολιορκίας, το ∆ηµόσιο Ταµείο της πόλης των 
Ιωαννίνων, το άρπαξε ο γιατρός του γιου του Μουχτάρ, Ιωάννης Κωλέ-
της και εξαφανίστηκε. Ο υπουργός Οικονοµικών του Κράτους του Αλή, 
Σταύρος Τσα(π)µαλάµος από το Γραµµένο Ιωαννίνων, άρπαξε µέρος του 
θησαυροφυλακίου και έφυγε στη Βιέννη.

Επίσης, είναι γνωστό, ότι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του, έστει-
λε στις αγγλικές Τράπεζες της Ζακύνθου και της Κέρκυρας, µεγάλα χρη-
µατικά ποσά για τους δύο γιούς του Μουχτάρ και Βελή, τα οποία µετά 
το τέλος του κατασχέθηκαν από τους Άγγλους. Όταν το κεφάλι του Αλή 
Πασά, πήγε στην Πύλη, µαζί ήταν και η Βασιλική. Σύµφωνα µε ιστορι-
κές πηγές η Βασιλική ανακρίθηκε και κατήγγειλε τον Χουρτίτ Πασά, ως 
άρπαγα του θησαυρού του Αλή.

Ακολούθησε το φιρµάνι για τη σύλληψη του Χουρσίτ που ήταν στη 
Λάρισα. Εκείνος όταν το πληροφορήθηκε, ήπιε δηλητήριο βάζοντας τέ-
λος στη ζωή του. Για τους σηµερινούς χρυσοθήρες, επαναλαµβάνει ο 
κ. Ραπακούσης, είναι πρόκληση οι θρύλοι για τον χαµένο θησαυρό του 
Αλή και αναφέρει πως πριν περίπου 10 χρόνια ένας ελληνοαυστραλός, 
αφού πήρε τις απαιτούµενες άδειες, ξεκίνησε κάπου στη Θεσσαλία τις 
ανασκαφές. Σκάβοντας βρήκε ένα πολύτιµο θησαυρό, που δεν είναι άλ-
λος από… νερό!

Το 1816 ο έκπτωτος 
βασιλιάς της Σουηδίας 

Γουσταύος ο ∆’, 
πηγαίνοντας στους Αγίους 

Τόπους, παρέκαµψε 
του ταξιδιού του και 

έφτασε στην Πρέβεζα 
για να συναντήσει τον 
Φεουδάρχη. Κατά την 

συνάντηση, ο Γουσταύος 
πούλησε στον Αλή-πασά, 

ένα σπάνιο διαµάντι. 
Πιθανό να είναι αυτό που 

κοσµεί το Τοπ Καπί...

Μετά το τέλος του, τον Φεβρουάριο του 1822, κατασχέθηκε η δηµόσια περιουσία 
του, από τον αυτοκρατορικό οθωµανικό στρατό. Όµως, είχε φροντίσει να 
αποθηκεύσει στην ακρόπολη Ιτς Καλέ, του Κάστρου των Ιωαννίνων, έναν απίστευτα 
µεγάλο θησαυρό σε νοµίσµατα χρυσά, ασηµένια, καθώς και πολύτιµους λίθους



Π 
είραµα σε συνθήκες έλ-
λειψης βαρύτητας εκτέ-
λεσε επιστηµονική οµά-
δα του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Πά-
νω από τον Ατλαντικό και µε αφε-
τηρία το Μπορντό της Γαλλίας ένα 
ειδικά διαµορφωµένο αεροπλάνο 
(Airbus A310) εκτελώντας 93 αλ-
λεπάλληλες απότοµες ανόδους και 
καθόδους ακολουθώντας πτητική 
τροχιά σε σχήµα παραβολής έδωσε 
στην οµάδα ∆υναµικής Πολυφασι-
κών Συστηµάτων του Tµήµατος Χη-
µείας του ΑΠΘ, µε επικεφαλής τον 
καθηγητή Χηµείας Θοδωρή Καρα-
πάντσιο, τη δυνατότητα να ελέγξει 
σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας 
(όπως στο διάστηµα)την ακρίβεια 
όσων είχε µελετήσει και σχεδιάσει 
στο πανεπιστηµιακό εργαστήριο.

Το πείραµα «Low-g emulsions» 
ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 27 
Οκτωβρίου. Πραγµατοποιήθηκε 
στο πλαίσιο καµπάνιας Παραβο-
λικών Πτήσεων του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού ∆ιαστήµατος και αφο-
ρούσε τη µελέτη φαινοµένων που 
καθορίζουν τη σταθερότητα γαλα-
κτωµάτων, τα οποία χρησιµοποιού-
νται ευρέως σε ποικίλες εφαρµογές 
(εντοµοκτόνα, γυαλιστικά, λιπαντι-
κά, χρώµατα, βερνίκια αλλά και σε 
τρόφιµα, φάρµακα, φυτοφάρµακα).

Το πείραµα ήταν αµιγώς ελλη-
νικό τόσο στον σχεδιασµό και κα-
τασκευή της πειραµατικής διάταξης 
όσο και στην επιστηµονική οµάδα 
που χειρίστηκε την διάταξη εντός 
και εκτός του αεροσκάφους κατά 
την διάρκεια των πτήσεων. Το πεί-
ραµα έγινε στο πλαίσιο της συµµε-
τοχής της οµάδας του ΑΠΘ σε ένα 
πολύ µεγάλο ερευνητικό πρόγραµ-
µα µελέτης γαλακτωµάτων (SMD-
PASTA) του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σµού ∆ιαστήµατος, που βρίσκεται 
εδώ και µήνες σε εξέλιξη στον ∆ι-
εθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό σε τροχιά 
γύρω από τη γη µε συµµετοχή οµά-
δων από Πανεπιστήµια και Ερευνη-
τικά Ιδρύµατα από τις ΗΠΑ, τη Γερ-
µανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την 
Ιαπωνία.

«Η εµπειρία της οµάδας 
του ΑΠΘ µε 5 ώρες 
παραµονής σε συνθήκες 
έλλειψης βαρύτητας»
Η οµάδα του ΑΠΘ θεωρείται από 
τις πιο έµπειρες στην Ευρώπη αφού 
έχει πετάξει συνολικά σε εννιά απο-
στολές παραβολικών πτήσεων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστή-
µατος µε συνολικό χρόνο παραµο-

νής σε συνθήκες έλλειψης βαρύτη-
τας πάνω από 5 ώρες. Σε αυτή την 
Καµπάνια Παραβολικών Πτήσεων, 
η ιπτάµενη οµάδα του ΑΠΘ εκτός 
του κ Καραπάντσιου αποτελείτο από 
τους χειριστές πτήσης ∆ρ. Σωτήρη 

Ευγενίδη (Χηµικό) και Αγγελική 
Χονδρού (υποψήφια διδακτόρισσα 
ΑΠΘ), και από την οµάδα υποστήρι-
ξης εδάφους κ. Μαργαρίτη Κώστο-
γλου (καθηγητή του τµήµατος Χηµεί-
ας ΑΠΘ), και τον κ. Τριαντάφυλλο 

Τσιλιπήρα (Τεχνικό ΑΠΘ ).
«Η ελληνική αποστολή µε τη 

συµµετοχή της σε ένα ερευνητικό 
πρόγραµµα αιχµής, µεταφέρει ένα 
ισχυρό µήνυµα στην επιστηµονι-
κή -και όχι µόνο- κοινότητα εντός 

και εκτός συνόρων: Ότι η Ελλάδα 
έχει το κατάλληλο εξειδικευµένο 
επιστηµονικό δυναµικό να εκτελέ-
σει απαιτητικά πειράµατα και να πα-
ράγει υψηλής ποιότητας επιστηµονι-
κό έργο. Παράλληλα όµως δίνεται 
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Η οµάδα του ΑΠΘ θεωρείται από τις πιο έµπειρες στην Ευρώπη αφού έχει πετάξει συνολικά
σε εννιά αποστολές παραβολικών πτήσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος

µε συνολικό χρόνο παραµονής σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας πάνω από 5 ώρες

LOW-G EMULSIONS
Tι είναι το πείραμα που εκτέλεσε επιστημονική 

ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, πάνω από τον Ατλαντικό
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Το πείραµα ήταν αµιγώς ελληνικό τόσο στον σχεδιασµό και 
κατασκευή της πειραµατικής διάταξης όσο και στην επιστηµονική 
οµάδα που χειρίστηκε την διάταξη εντός και εκτός του 
αεροσκάφους κατά την διάρκεια των πτήσεων.
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και στους νέους µας το µήνυµα, ότι 
η Ελλάδα δεν έχει απωλέσει τη δυ-
νατότητα να αποτελεί χώρο ευκαιρι-
ών και αυτό έχει ισχυρό συµβολισµό 
ως µέσο ανάσχεσης στο κύµα φυγής 
επιστηµονικού κεφαλαίου που βιώ-
νει η πατρίδα µας τα τελευταία χρό-
νια», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. 
Καραπάντσιος.

Περιγράφοντας την αίσθηση 
της έλλειψης βαρύτητας, όπως αυτή 
προκαλείται στις παραβολικές πτή-
σεις, εξήγησε πως το στοιχείο της 
υπερέντασης κυριαρχεί τόσο κατά τη 
διάρκεια όσο και µετά την ολοκλή-
ρωση της πτήσης. Όλες οι οµάδες 
που συµµετέχουν σε αυτά τα πειρά-
µατα, λαµβάνουν ειδική εκπαίδευ-
ση, αλλά και προληπτική φαρµακευ-
τική αγωγή για τις παρενέργειες που 
µπορεί να προκαλέσει στον ανθρώ-
πινο οργανισµό η απότοµη αλλαγή 
των συνθηκών βαρύτητας.

«Οι οµάδες που συµµετέχουν 
επιλέγονται από την Ευρωπαϊ-
κό Οργανισµό ∆ιαστήµατος έπει-

τα από αξιολόγηση που βασίζεται 
σε αυστηρά επιστηµονικά κριτήρια, 
ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές και 
η ασφαλής λειτουργία κάθε πειρά-
µατος ελέγχονται από εξειδικευµέ-
νο προσωπικό που επισκέπτεται τις 
οµάδες στα εργαστήρια τους καθόλη 
τη διάρκεια της προετοιµασίας τους», 
σηµείωσε ο κ.Καραπάντσιος.

Στόχος κάθε πειράµατος που µε-
τέχει σε παραβολικές πτήσεις είναι 
να εκµεταλλευτεί τα 25 δευτερόλε-
πτα µηδενικής βαρύτητας σε κάθε 
µια από τις 93 παραβολές που εκτε-
λούνται συνολικά στις 3 ηµέρες πτή-
σεις, έτσι ώστε να µελετήσει το φυ-
σικό φαινόµενο που την ενδιαφέρει. 
Κι αν ο µέσος άνθρωπος θα αναρω-
τηθεί τι προλαβαίνει να παρατηρή-
σει κάποιος µέσα στα διαστήµατα 
αυτά των 25 δευτερολέπτων, ο κ. 
Καραπάντσιος διαβεβαίωσε πως ο 
χρόνος είναι υπεραρκετός για τη µε-
λέτη φαινόµενων που αφορούν την 
αλληλεπίδραση σταγόνων και φυ-
σαλίδων σε διασπορά και ότι και σε 
αυτή την αποστολή η οµάδα άντλη-
σε πολύτιµα στοιχεία για το ερευνη-
τικό της έργο.

Σε κάθε καµπάνια παραβολι-
κών πτήσεων συµµετέχουν περίπου 
10 Επιστηµονικές Οµάδες και κάθε 
καµπάνια αποτελείται από επτά ηµέ-

ρες τελικών δοκιµών των πειραµά-
των και στη συνέχεια τρεις ηµέρες 
πτήσεων. Η προηγούµενη συµµετο-
χή της οµάδας του ΑΠΘ σε αποστο-
λή παραβολικής πτήσης έλαβε χώ-
ρα τον Μάιο του 2017 ενώ η επόµενη 
στην οποία θα συµµετέχει είναι προ-
γραµµατισµένη για τον Οκτώβριο 
του 2023.

«Η σπουδαιότητα
του πειράµατος»
Σε ό,τι αφορά τη σπουδαιότη-
τα του πειράµατος της οµάδας του 
ΑΠΘ ο κ. Καραπάντσιος επισήµα-
νε πως «βρίσκεται καταρχήν σε αυ-
τήν καθ’ αυτήν την επιστηµονική 
σηµασία των αποτελεσµάτων που 
συλλέχθηκαν σε συνθήκες µηδε-
νικής βαρύτητας. Συγκεκριµένα, 
τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδει-
ξαν τους µηχανισµούς µε τους οποί-
ους µπορούν να παρασκευαστούν 
γαλακτώµατα ιδιαίτερης σταθερό-
τητας ακόµη και µε χρήση µικρής 

ποσότητας χηµικών ουσιών (τασε-
νεργών) αρκεί να επιλεγούν οι κα-
τάλληλες συνθήκες γαλακτωµατο-
ποίησης».

Τα πειράµατα στην πειραµατι-
κή διάταξη του ΑΠΘ αφορούσαν 
στη µελέτη της δυναµικής συµπε-
ριφοράς των σταγόνων οργανικού 
υγρού (ελαιώδης φάση) εντός συ-
νεχούς υδατικής φάσης. Ως γαλά-
κτωµα ορίζεται η διασπορά στα-
γονιδίων ενός υγρού εντός άλλου 
υγρού, µε τα δύο υγρά να µην ανα-
µιγνύονται µεταξύ τους.

Σε συνθήκες γήινης βαρύτητας, 
λόγω της διαφοράς πυκνότητας των 
δύο υγρών των γαλακτωµάτων, η 
άνωση οδηγεί στο γρήγορο διαχω-
ρισµό σε δυο διακριτά στρώµατα, 
ένα ελαίου και ένα νερού, µε απο-
τέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η 
µελέτη της κίνησης και της αλληλε-
πίδρασης των σταγόνων. Αντίθετα, 
σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας 
οι βαρυτικές επιδράσεις εξαλείφο-
νται. Αυτό επιτρέπει τη µελέτη της 
δυναµικής συµπεριφοράς των στα-
γόνων και των αλληλεπιδράσεων 
τους (συνένωση και συσσωµάτω-
ση σταγόνων), κάτι το οποίο συµ-
βάλλει στην καλύτερη κατανόηση 
των µηχανισµών αποσταθεροποί-
ησης των γαλακτωµάτων και θα 

οδηγήσει σε νέα δεδοµένα που θα 
βελτιώσουν την ποιότητα βιοµηχα-
νικών προϊόντων σε µορφή γαλα-
κτώµατος.

Στα πειράµατα του ΑΠΘ µε-
ταβάλλεται κάθε φορά µια από τις 
τρεις παραµέτρους: 
1) συγκέντρωση γαλακτωµατοποι-
ητή (τασενεργή ουσία), 2) αναλο-
γία ελαιώδους-υδατικής φάσης και 
3) συχνότητα και διάρκεια µετακίνη-
σης του εµβόλου που προκαλεί την 
γαλακτωµατοποίηση. Όλα τα παρα-
πάνω επιδρούν στην κατανοµή µεγέ-
θους των σταγόνων ελαίου των πα-
ραχθέντων γαλακτωµάτων και κατά 
συνέπεια στη σταθερότητα τους.

Στα πειράµατα χρησιµοποιήθη-
καν τρείς διαγνωστικές τεχνικές: 
κάµερα λήψης βίντεο υψηλής ταχύ-
τητας µε ικανότητα να καταγράφει 
σε χιλιοστά του δευτερολέπτου τα 
περιστατικά συγκρούσεων γειτονι-
κών σταγόνων, φωτογραφική κάµε-
ρα υψηλής ανάλυσης µε ικανότητα 
αυτοµατοποιηµένης λήψης εικόνων 
σε προδιαγεγραµµένα χρονικά δι-
αστήµατα, διάταξη φασµατοσκοπί-
ας ηλεκτρικής εµπέδησης για την 
παρακολούθηση της εξέλιξης στο 
χρόνο του ογκοµετρικού κλάσµα-
τος της διασπαρµένης φάσης (στα-
γόνες ελαιώδους φάσης).

Η Οµάδα Πολυφασικής 
∆υναµικής του Τµήµατος 
Χηµείας ΑΠΘ στο 
πείραµα Low-g emulsions 
στα πλαίσια Καµπάνιας 
Παραβολικών Πτήσεων 
του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού ∆ιαστήµατος. 
Από τα δεξιά: καθηγητής 
Θοδωρής Καραπάντσιος, 
τεχνικός Τριαντάφυλλος 
Τσιλιπήρας, ∆ρ. Σωτήρης 
Ευγενίδης, καθηγητής 
Μαργαρίτης Κώστογλου, 
υποψήφια διδακτόρισσα 
Αγγελική Χονδρού.



Ω
ς µια από τις σηµαντι-
κότερες στιγµές του πο-
λέµου στην Ουκρανία, 
τουλάχιστον τους τελευ-

ταίους µήνες, χαρακτηρίστηκε η ανα-
κοίνωση της Μόσχας ότι αποσύρει τα 
ρωσικά στρατεύµατα από την πόλη 
της Χερσώνας. 

Ο στρατηγός Σεργκέι Σουροβί-
κιν, επικεφαλής των ρωσικών δυνά-
µεων που πολεµούν στην Ουκρανία, 
παραδέχθηκε ότι πρότεινε να µετατο-
πιστούν οι ρωσικές αµυντικές γραµ-
µές στην ανατολική όχθη του ∆νεί-
περου ποταµού, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα ότι οι ρωσικές δυνάµεις 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα τροφο-
δοσίας και ότι, ως εκ τούτου, δεν µπο-
ρούν να κρατήσουν την πόλη.

Οι ανακοινώσεις της Μόσχας εί-
ναι σαφές ότι αποτυπώνουν µε καθα-
ρό τρόπο την τάση υποχώρησης των 
Ρώσων στο πεδίο, που καταγράφεται 
εδώ και αρκετές εβδοµάδες. Την ίδια 
ώρα, ωστόσο, το Κίεβο αντιµετωπίζει 
µε δυσπιστία την κίνηση, σηµειώνο-
ντας ότι ορισµένες ρωσικές δυνάµεις 
παρέµειναν στην πόλη του ουκρανι-
κού Νότου αλλά και ότι εστάλησαν 
ενισχύσεις στην περιοχή.

«Αποχωρούν, αλλά όχι όσο θα γι-
νόταν αν ήταν πλήρης αποχώρηση ή 
ανασυγκρότηση», είπε ο Ολέξιι Αρέ-
στοβιτς, σύµβουλος του προέδρου Βο-
λοντίµιρ Ζελένσκι. 

Τι θα συµβεί 
αν αποσυρθούν οι Ρώσοι
Αν (και όταν) τα ρωσικά στρατεύµα-
τα αποχωρήσουν από την ανατολική 
όχθη, θα διευκολυνθούν οι γραµµές 
εφοδιασµού τους και θα ανακτήσουν 
την άµυνα σε βάθος. Οποιαδήποτε 
προσπάθεια από τις ουκρανικές δυνά-
µεις να διασχίσουν τον ∆νείπερο θα 
ήταν απαγορευτικά δαπανηρή, ανα-
φέρει σε ανάλυσή του το CNN. Έτσι, 
η Ρωσία θα διατηρούσε τον έλεγχο 
του 60% της επαρχίας της Χερσώ-
νας, συµπεριλαµβανοµένης και της 
ακτογραµµής στην Αζοφική Θάλασ-
σα. Όσο τα στρατεύµατα της Μόσχας 
ελέγχουν και οχυρώνουν την ανατο-
λική πλευρά του ∆νείπερου, οι ου-
κρανικές δυνάµεις θα δυσκολεύο-
νται να προκαλέσουν προβλήµατα 
στο κανάλι που µεταφέρει φρέσκο 
νερό στην Κριµαία.

Φαίνεται πως η προτεραιότη-
τα του στρατηγού Σουροβίκιν είναι 
να σταθεροποιήσει τις ρωσικές αµυ-
ντικές γραµµές µετά από δύσκολους 
µήνες. Ο ίδιος σηµείωσε ότι οι δυνά-
µεις που αποσύρονται από τη Χερσώ-
να «θα χρησιµοποιηθούν σε ενεργές 

επιχειρήσεις, ανάµεσά τους και επι-
θετικές, σε άλλες περιοχές της ζώνης 
επιχειρήσεων». Υπάρχει πάντα η πι-
θανότητα η ανακοίνωση της Μόσχας 
να αποτελεί µια παγίδα για τις ουκρα-
νικές δυνάµεις και οι Ρώσοι να µην 
σκοπεύουν να εγκαταλείψουν εντε-
λώς τη δυτική όχθη. Ανώτεροι Ου-
κρανοί αξιωµατούχοι έχουν εκφράσει 
τον προβληµατισµό τους και γι’αυτό το 
ενδεχόµενο.

Η αποτυχία 
δεν µπορεί να κρυφτεί
Όµως, είναι γεγονός ότι οι ρωσικές 
δυνάµεις έχουν ωθηθεί σε ένα διαρ-
κώς συρρικνούµενο κοµµάτι του πο-
ταµού και η κατάστασή τους έχει επι-
δεινωθεί τις τελευταίες εβδοµάδες. 
Η γενικότερη πολιτική αποτυχία στη 
Χερσώνα δεν µπορεί να κρυφτεί. Οι 

διορισµένοι από τη Ρωσία διοικητές 
είχαν τον έλεγχο της Χερσώνας και 
των γύρω περιοχών από τον Μάρτιο. 
Μοίρασαν ρωσικά διαβατήρια σε 
όποιον το επιθυµούσε, εξέτασαν το 
ενδεχόµενο να αντικαταστήσουν το 
ουκρανικό χρίβνια µε το ρούβλι και 
οργάνωσαν την κλοπή των σιτηρών.

Ανώτεροι αξιωµατούχοι κατέφτα-
σαν από τη Μόσχα για να συζητή-
σουν την ενσωµάτωση της Χερσώνας 
στον «ρωσικό κόσµο». Ακολούθησε 
το παράνοµο δηµοψήφισµα τον Σε-
πτέµβριο και η µεγαλοπρεπής τελε-
τή στη Μόσχα για την προσάρτηση 
της Χερσώνας και τριών άλλων πε-
ριοχών. Στις 30 Σεπτεµβρίου, ο Πού-
τιν είπε ότι έχει ένα µήνυµα για το Κί-
εβο: «Όσοι ζουν στο Λουχάνσκ, το 
Ντονέτσκ, τη Χερσώνα και τη Ζαπο-
ρίζια γίνονται πολίτες µας. Για πάντα. 

Θα υπερασπιστούµε τα εδάφη µας µε 
όλες τις δυνάµεις µας και όλα τα δια-
θέσιµα µέσα».

Βέβαια, οι εορτασµοί του Πούτιν 
αποδείχτηκαν πρόωροι για τη Χερ-
σώνα. Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές 
δυνάµεις έχουν ξεκινήσει την προέ-
λασή τους και προς το Λουχάνσκ.

«Οι Ρώσοι 
ναρκοθετούν όλη την πόλη»
Μπορεί η Μόσχα να διέταξε την απο-
χώρηση των στρατευµάτων της από 
τη Χερσώνα, ωστόσο το Κίεβο αµ-
φιβάλλει. Ο σύµβουλος του ουκρα-
νού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ 
δήλωσε πως η Ρωσία µετατρέπει τη 
Χερσώνα σε «πόλη θανάτου» και κα-
τηγόρησε τη Μόσχα ότι ναρκοθετεί τα 
πάντα εκεί, από διαµερίσµατα µέχρι 
υπονόµους, και ότι σχεδιάζει να βοµ-

βαρδίσει τη Χερσώνα από την άλλη 
όχθη του ∆νείπερου.

Ο πρόεδρος του Μεικτού Επι-
τελείου των αµερικανικών ενό-
πλων δυνάµεων στρατηγός Μάρκ 
Μίλεϊ δήλωσε πως, σύµφωνα µε 
τις πρώτες ενδείξεις, η Ρωσία προ-
χωρεί σε αποχώρηση από τη Χερ-
σώνα, αν και µπορεί να χρειαστεί 
χρόνο για να την ολοκληρώσει. 
Ο αµερικανός πρόεδρος Τζο Μπάι-
ντεν  δήλωσε  πως  η  αποχώρη-
ση αυτή δείχνει ότι υπάρχουν «µε-
ρικά  πραγµατικά  προβλήµα-
τα µε τις ρωσικές ένοπλες δυνάµεις».

Το ηθικό
Η ανακοίνωση της αποχώρησης 
από τη Χερσώνα στο νότο, ακολου-
θεί την ήττα της Ρωσίας στο βορ-
ρά και σε τµήµατα της ανατολικής 
Ουκρανίας, αφήνοντας τη Μόσχα 
µόνο µε περιορισµένα κέρδη από 
τον πόλεµό της. Οι ρωσικές δυνά-
µεις εξακολουθούν να διατηρούν 
µερικές από τις περιοχές που κα-
τέλαβαν στο νότο, περιλαµβανο-
µένης µιας χερσαίας οδού που 
συνδέει τη Ρωσία µε τη χερσόνη-
σο της Κριµαίας που κατέλαβε το 
2014, καθώς και µερικές πόλεις στα 
ανατολικά, οι οποίες έχουν σε µε-
γάλο βαθµό καταστραφεί κατά την 
κατάληψή τους. Για την Ουκρα-
νία, η οποία έχει αντέξει εννέα µή-
νες  βοµβαρδισµών  και  κατο-
χή που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χι-
λ ιάδες  αµάχους  της,  µια  ν ί -
κη στη Χερσώνα ενισχύει τη θέ-
ση της ότι µπορεί να νικήσει τη Ρω-
σία στο πεδίο της µάχης και ενδέ-
χεται να κάνει να σωπάσουν µερι-
κές φωνές που την καλούν να δι-
απραγµατευθε ί   µ ια  συµφω -
νία µε την οποία θα παραχωρούσε 
εδάφη.«Αναλαµβάνοντας τον έλεγ-
χ ο   ο λ ό κ λ η ρ η ς   τ η ς   δ υ τ ι -
κής όχθης του ∆νείπερου, οι ουκρα-
νικές δυνάµεις θα µπορέσουν τώ-
ρα να στοχοθετήσουν µε πυροβο-
λικό  όλες  τις  ρωσικές  αποθή-
κες πυροµαχικών, καθώς και κέ-
ντρα διοίκησης και ελέγχου ανά-
µεσα στο ∆νείπερο και την Κρι-
µαία», λέει ο Ντέιλ Μπάκνερ, διευ-
θύνων σύµβουλος της εταιρείας διε-
θνούς ασφαλείας Global Guardian. 
Ο αµερικανός απόστρατος στρατη-
γός Μαρκ Χέρτλινγκ, πρώην διοικη-
τής των αµερικανικών χερσαίων δυ-
νάµεων στην Ευρώπη, έγραψε στο 
Twitter ότι πρόκειται για ένα περαι-
τέρω πλήγµα στο ηθικό των Ρώσων 
και θα τονώσει το ηθικό των ουκρανι-
κών στρατευµάτων.
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∆ΙΕΘΝΗ/

Αποχωρεί ή κάνει 
ελιγμό ο Πούτιν;

ΧΕΡΣΩΝΑ 

Είναι γεγονός ότι οι ρωσικές δυνάµεις έχουν ωθηθεί σε ένα διαρκώς 
συρρικνούµενο κοµµάτι του ποταµού ∆νείπερου και η κατάστασή τους 

έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδοµάδες. Η γενικότερη πολιτική 
αποτυχία στη Χερσώνα δεν µπορεί να κρυφτεί...
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Τ
ην πρόθεσή του να θέ-
σει ξανά υποψηφιότητα 
για τη θέση του περιφε-
ρειάρχη Αττικής ξεκα-

θάρισε ο Γιώργος Πατούλης, σε συ-
νέντευξη του στην ΕΡΤ, ενώ τόνισε 
πως οι σχέσεις του µε την κυβέρνη-
ση είναι σε πολύ καλό επίπεδο. 

Ερωτηθείς για τις παρακολου-
θήσεις χαρακτήρισε «αδιανόητο» το 
γεγονός να παρακολουθεί κάποιος 
τον περιφερειάρχη και ζήτησε πε-
ρισσότερη τεκµηρίωση προκειµέ-
νου «η δικαιοσύνη να αποδώσει ευ-
θύνες εκεί που αναλογούν».

Ειδικότερα για τη θέση του πε-
ριφερειάρχη διευκρίνισε ότι θα ζη-
τήσει την εµπιστοσύνη των πολιτών 
στις επικείµενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές, καθώς «τα τρία τελευταία 
χρόνια έγιναν πολλά και µπήκαν 
στις ράγες σηµαντικά έργα, όµως 
µία θητεία δεν αρκεί». «Θα διεκδι-
κήσουµε και πάλι την ετυµηγορία 
της κοινωνίας, προκειµένου να ολο-
κληρώσουµε το έργο µας και να χα-
ράξουµε τη νέα µέρα για την Αττι-
κή. Έχουν προγραµµατιστεί πολύ 
περισσότερα έργα για την επόµε-
νη θητεία. ∆εν αφήνουµε κάτι, το 
οποίο δεν έχουµε ολοκληρώσει», 
ανέφερε.

Σε ερώτηση εάν υπάρχει σχετι-
κή συνεννόηση µε την κυβέρνηση, 
ο κ. Πατούλης διαβεβαίωσε πως οι 
σχέσεις του µε την κυβέρνηση «είναι 
εξαιρετικές», σηµειώνοντας πως αυ-
τό αποδεικνύεται και από την άψο-
γη καθηµερινή συνεργασία που 

έχει η Περιφέρεια Αττικής µε όλα 
τα υπουργεία για επίλυση θεµάτων 
που απασχολούν τον πολίτη.

«Για πρώτη φορά µετά από πολ-
λά χρόνια η Αττική πέρασε σε κε-
ντροδεξιά διοίκηση. Έχουµε κοµ-
µατικές ταυτότητες, όχι κοµµατικές 
παρωπίδες. Είµαστε για όλους τους 
πολίτες, µε τη στήριξη των πολιτών 
θα συνεχίσουµε», τόνισε, ενώ ερω-
τηθείς εάν πιστεύει ότι θα του δο-
θεί το χρίσµα από τη Ν∆ απάντησε: 
«∆εν βλέπω κανέναν λόγο να µην 
µας στηρίξει η παράταξή µας, µέσα 
από το έργο µας που είναι πλέον δι-
ακριτό και το οποίο σχετίζεται µε το 
κυβερνητικό έργο για να αλλάξου-
µε την Αττική».

Σχετικά µε το θέµα των παρακο-
λουθήσεων στα δηµοσιεύµατα που 
φέρουν και τον ίδιο να συµπεριλαµ-
βάνεται στα πρόσωπα που παρακο-
λουθούνταν, ο περιφερειάρχης Ατ-
τικής σχολίασε: «Πρέπει να δοθεί η 
απαραίτητη τεκµηρίωση από όσους 
έφεραν το θέµα στην επικαιρότητα, 
προκειµένου η δικαιοσύνη να µπο-
ρέσει να επιτελέσει το έργο της και 
να αποδώσει ευθύνες εκεί που ανα-
λογούν, εάν αποδειχθεί κάτι τέτοιο. 
Σε διαφορετική περίπτωση, απλώς 
δηµιουργείται και διαιωνίζεται ένα 
κλίµα τοξικότητας, η οποία το µόνο 
που µπορεί να προκαλέσει είναι έλ-
λειψη κεφαλαίων και επενδύσεων, 
έλλειψη ανάπτυξης, έλλειψη θέσε-
ων εργασίας. ∆εν υπάρχει λόγος να 
παρακολουθεί κανείς τον περιφε-
ρειάρχη Αττικής, το τηλέφωνό µου 

είναι το ίδιο εδώ και 25 χρόνια, εί-
ναι ανοικτό για κάθε πολίτη που θέ-
λει να έρθει σε επαφή µαζί µου. Θε-
ωρώ αδιανόητο ο περιφερειάρχης 
Αττικής να παρακολουθείται από 
τον οποιονδήποτε. Το θέµα αυτήν 
τη στιγµή διερευνάται από τη δι-
καιοσύνη και το παρακολουθούµε. 
Εµείς συνεχίζουµε τη δουλειά µας».

«Κλειδί για την 
ανάπτυξη η περιφερειακή 
διακυβέρνηση»
Ερωτηθείς εάν τελικά οι περιφε-
ρειάρχες είναι «µικροί πρωθυπουρ-
γοί», ο κ. Πατούλης απάντησε πως 
καθηµερινά η περιφέρεια επιλύει 
πολλά θέµατα. «Το εχέγγυο για να 
δίνονται γρήγορες λύσεις και να λει-
τουργεί πιο αποτελεσµατικά η αυτο-
διοίκηση υπέρ των πολιτών είναι να 
έχουµε ένα επιτελικό κράτος µε πε-
ριφερειακή διακυβέρνηση. Έχουν 
γίνει βήµατα προς την αποκέντρω-

ση αλλά χρειάζονται και άλλα», επε-
σήµανε, µεταξύ άλλων.

Σε σχέση µε τα θέµατα πολιτι-
κής προστασίας, ο περιφερειάρχης 
είπε ότι υπάρχει αγαστή συνεργα-
σία µε το αρµόδιο υπουργείο, «κάτι 
που φάνηκε και το πρόσφατο καλο-
καίρι αλλά και αποτυπώνεται στο 
γεγονός ότι η Αττική έχει αποφύ-
γει τραγικές καταστάσεις που βίω-
σε στο πρόσφατο παρελθόν». «∆εν 
µπορούµε να υποκαταστήσουµε 
το υπουργείο στις αρµοδιότητές 
του. Εµείς εστιάζουµε στην πρόλη-
ψη των κινδύνων και επικουρούµε 
το υπουργείο στον σχεδιασµό και 
στην αντιµετώπισή τους», υπογράµ-
µισε αναφερόµενος στη διάκριση 
των αρµοδιοτήτων.

Σε ερώτηση για την υπόθεση 
του Κολωνού, ο περιφερειάρχης 
επανέλαβε ότι γνώρισε τον δράστη 
στο πλαίσιο κοινωνικής επαφής σε 
φιλανθρωπική δράση και πρόσθε-
σε: «Προκαλεί αποτροπιασµό αυ-
τή η τραγική πράξη, που µπορεί να 
προέρχεται από έναν άνθρωπο της 
διπλανής πόρτας. Συναντάµε κάθε 
µέρα πολύ κόσµο, δεν µπορώ να εί-
µαι απρόσιτος, µου αρέσει η επαφή 
µε τους ανθρώπους. Μέσα σε αυ-
τόν τον κόσµο µπορείς να συναντή-
σεις ανθρώπους που δεν είναι αυ-
τό που φαίνονται. ∆εν µπορείς να 
ξέρεις πάντα ποιον έχεις απέναντί 
σου, είσαι εκπρόσωπος πολιτών. 
Άλλο είναι να είσαι κοντά στον πο-
λίτη για να τον αφουγκράζεσαι και 
άλλο να ζητάς ποινικό µητρώο».

«Με ενδιαφέρει 
να ολοκληρώσω 
το έργο µου»
Κληθείς να σχολιάσει τη σχέση του 
µε την προβολή από τα µέσα, ο κ. 
Πατούλης σηµείωσε: «Ο κόσµος 
µάς επέλεξε µέσω της δουλειάς µας 
για να υπηρετήσουµε ένα πολιτικό 
αξίωµα. Εάν κάποιος χαρακτηρίσει 
µια στιγµή της καθηµερινότητάς µας 
ως lifestyle, αυτό δεν είναι κάτι που 
εµείς επιδιώκουµε. Θα αδικούσα-
µε το έργο µας». Όπως συµπλήρω-
σε, αυτήν τη στιγµή τον ενδιαφέρει 
να ολοκληρώσει το έργο του για µία 
Αττική της ανάπτυξης, που θα κρα-
τήσει τα παιδιά της στον τόπο τους 
και στο brand name της θα έχει τις 
έννοιες πολιτισµός και ανάπτυξη.

Σχολιάζοντας την επανεκλογή 
του στη θέση του προέδρου του Ια-
τρικού Συλλόγου Αθηνών τόνισε ότι 
πρόκειται για την τέταρτη θητεία του 
στον «µεγαλύτερο ιατρικό σύλλογο 
της χώρας, που αριθµεί πάνω από 
27.000 µέλη, τα οποία µε επέλεξαν 
εκ νέου, µε απόλυτη πλειοψηφία, να 
είµαι στο τιµόνι του ΙΣΑ. Ευχαριστώ 
θερµά όλους όσοι µε τίµησαν µε την 
εµπιστοσύνη τους».

Τέλος, αναφερόµενος στις προ-
σωπικές αρχές του, ο περιφερειάρ-
χης Αττικής επεσήµανε: «∆εν πρέ-
πει να είµαστε θεατές, ιδίως οι νέοι 
άνθρωποι. Πρέπει να αδράξου-
µε και να αλλάξουµε τη ζωή, αυ-
τό απαιτεί τη συµµετοχή όλων µας, 
πρέπει να παίρνουµε τη ζωή στα χέ-
ρια µας».

«Για πρώτη φορά µετά από 
πολλά χρόνια η Αττική 
πέρασε σε κεντροδεξιά 

διοίκηση. Έχουµε 
κοµµατικές ταυτότητες, όχι 

κοµµατικές παρωπίδες. 
Είµαστε για όλους τους 

πολίτες, µε τη στήριξη των 
πολιτών θα συνεχίσουµε»
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«Το έργο μας 
πρέπει να 

ολοκληρωθεί»
Θα είναι ξανά υποψήφιος Περιφερειάρχης, καθώς

«τα τρία τελευταία χρόνια έγιναν πολλά  και µπήκαν στις 
ράγες σηµαντικά έργα, όµως µία θητεία δεν αρκεί»
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Αναταραχή στα ήρεμα πολιτικά νερά
του δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 
Το ήρεµο πολιτικό σκηνικό του ∆ή-
µου Φιλοθέης – Ψυχικού τάραξε η 
διπλή αποχώρηση από την παράτα-
ξη του δηµάρχου των σηµαντικών 
µελών της διοίκησης Φαίνης Χα-
τζηαθανασιάδου και Πέννυς Ζαφει-
ροπούλου- Σαρρή.

Η Φαίνη Χατζηαθανασιάδου µε-
ταξύ άλλων τονίζει στην ανακοίνω-
σή της ότι «το Προάστιο δεν έγινε 

ποτέ Πρότυπο» προσθέτοντας ότι «ο 
αξιακός µου κώδικας, η σκέψη µου 
δεν συνάδουν µε αυτό που βλέπου-
µε καθηµερινά στα κοινωνικά δί-
κτυα και στον Τύπο», ενώ, από την 
πλευρά της, η Πέννυ Ζαφειροπού-
λου- Σαρρή τονίζει ότι «ο δήµαρχος 
αγνόησε τις ανάγκες του προαστίου» 
και προσθέτει, µεταξύ άλλων, ότι «τα 
επενδυτικά κονδύλια που δικαιούται 

η κάθε Κοινότητα για έργα ετησίως 
δεν δόθηκαν ποτέ, ούτε και για µι-
κροέξοδα».

Οι δύο κυρίες αποτέλεσαν στις 
δηµοτικές εκλογές του 2019 «δυνατά 
χαρτιά» του συνδυασµού του ∆ηµή-
τρη Γαλάνη, λαµβάνοντας σηµαντι-
κό αριθµό ψήφων για τα Κοινοτικά 
Συµβούλια, των οποίων ανέλαβαν 
και την προεδρία.

Υποψήφιος
δήμαρχος
του ΣΥΡΙΖΑ 
στη Ν. Ιωνία 
ο Χρήστος Κανλής»
Τον σηµερινό επικεφαλής της 
δηµοτικής οµάδας, Χρήστο Κανλή, 
επέλεξαν τα µέλη της «Ενότητας 
για τη Νέα Ιωνία», να συνεχίσει ως 
επικεφαλής της παράταξης και βέβαια 
να είναι ο υποψήφιος δήµαρχος για 
τις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές.
Η παράταξή πραγµατοποίησε 
τη Γενική της Συνέλευση, στο 
Συνεδριακό Κέντρο του ∆ήµου 
Νέας Ιωνίας και ψήφισε µε απόλυτη 
οµοφωνία τον επικεφαλής της 
δηµοτικής οµάδας Χρήστο Κανλή 
ως το νέο επικεφαλής της παράταξης 
και υποψήφιο δήµαρχο για τις 
επερχόµενες δηµοτικές εκλογές.

Πρόεδρος ΚΕ∆Ε: Η κυβέρνηση έδωσε στους δήμους  
τα περισσότερα χρήματα των τελευταίων ετών 

«Α
υτό το χειµώνα κουτσά στρα-
βά θα τον βγάλουµε. Το θέµα 
είναι τι κάνουµε για να µην ζή-
σουµε άλλο τέτοιο χειµώνα», 

δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και δήµαρχος 
Τρικκαίων ∆ηµήτρης Παπαστεργίου σε πρό-
σφατη συνέντευξη του.
Σύµφωνα µε τον κ. Παπαστεργίου, τα σχε-
δόν 250 εκ. ευρώ που έχει δώσει επιπλέον 
η Κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εί-

ναι τα περισσότερα που έχουν δοθεί τα τελευ-
ταία χρόνια, εντούτοις οι ανάγκες είναι πολ-
λαπλάσιες.
«Είναι η πρώτη φορά που δίνονται τόσα χρή-
µατα στην Αυτοδιοίκηση και αν στα οικο-
νοµικά και σε επίπεδο χρηµατοδοτικών ερ-
γαλείων γίνονται πράγµατα, δυστυχώς στα 
θεσµικά ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε 
την καταστατική θέση των αιρετών έχουµε 
µείνει πίσω», τόνισε χαρακτηριστικά ο ∆ηµ. 

Παπαστεργίου.
Αναφορικά µε τις επικείµενες εκλογικές µά-
χες και απαντώντας στις φήµες που τον θέ-
λουν να αλλάζει πολιτικό µετερίζι και να δι-
εκδικεί µία εκ των 4 βουλευτικών εδρών των 
Τρικάλων, ο κ. Παπαστεργίου ξεκαθάρισε 
πως προτιµά να συνεχίσει το άγριο αυτοδι-
οικητικό ταξίδι, ανακοινώνοντας την εκ νέου 
υποψηφιότητά του για το δηµαρχιακό θώκο 
του ∆ήµου Τρικκαίων.

Με ανάρτηση του, στην προσωπική του σε-
λίδα στα social media, ο Στέφανος Γατσού-
λης, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για 
την θέση του δηµάρχου στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια – Νέα Χαλκηδόνα, αναφέροντας χαρα-
κτηριστικά: «Η µακρά πορεία µου τόσο στο 
επαγγελµατικό µου χώρο όσο και στον κοι-
νωνικό χαρακτηρίστηκε από την εντιµότητα, 
τη διαφάνεια, την ευσυνειδησία.
Αυτά τα χαρακτηριστικά µε φέρνουν σήµε-
ρα στη θέση του υποψηφίου ∆ηµάρχου Νέ-
ας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας µε τον 
συνδυασµό «Σύγχρονη Πόλη». Έτσι θα πο-
ρευτούµε και στο µέλλον, για να συνενώσουµε δυνάµεις, να προάγουµε το διάλογο, 
την εντιµότητα και τη διαφάνεια στο δηµόσιο βίο.
Είµαστε εδώ για να προσφέρουµε στην πόλη νέας. Οι πολίτες  νέας Νέας  Φιλαδέλ-
φειας, Νέας Χαλκηδόνας, γνωρίζουν πολύ καλά τον καθένα από εµάς.»

Πολιτική ανταρσία
στο δήμο Ιλίου 
Ανοιχτό κάλεσµα για ανανέωση στο ∆ήµο του 
Ιλίου απηύθυνε, η δηµοτική σύµβουλος και πρώ-
ην Αντιδήµαρχος Ανδριάνα Αλεβίζου. Η ίδια ανα-
φέρθηκε σε όλα όσα σηµατοδοτεί η ανακοίνωση 
που συνυπογράφουν 5 µέλη της παράταξης του δη-
µάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου (Ανδριάνα Αλεβίζου, 
Κωνσταντίνος Γκόγκος, Νίκος ∆ρακόπουλος, ∆η-
µήτρης Κουκουβίνος και Παναγιώτα Μηλιώνη), αλ-
λά και στα πρώτα θετικά µηνύµατα, που όπως δή-
λωσε, έχει αρχίσει να λαµβάνει η πρωτοβουλία από 
τους πολίτες του Ιλίου. «Είναι εκπληκτική η ανταπό-
κριση που έχουµε ήδη από τους συνδηµότες µας», 
τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Αλεβίζου.

Με «ορθοπεταλιές» στη διεκδίκηση  
του δήµου Ν. Φιλαδέλφειας –  
Ν. Χαλκηδόνας ο Σ. Γατσούλης
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Μεγάλη η βελτίωση 
των οικονομικών 
του Δήμου Αλίμου
Παρά τις δύσκολες συγκυρίες, η δηµοτική αρχή Αλί-
µου, έχει καταφέρει να βελτιώσει σηµαντικά την οικονο-
µική κατάσταση του ∆ήµου, όπως ενηµέρωσε ο δήµαρχος 
της πόλης, κ. Ανδρέας Κονδύλης: “Μεταξύ άλλων, έχου-
µε πετύχει να αποπληρώσουµε χρέη άνω των 12.000.000 
ευρώ, τα οποία επί σειρά ετών είχαν συσσωρευτεί στο 
παρελθόν. Όπως διαπιστώνετε και από τον πίνακα, στις 
31.8.2014 η συνολική καθαρή θέση του ∆ήµου ήταν αρ-
νητική (δηλ. χρέος) και ανερχόταν στα 26.558.030,61 €. 
Στις 30.6.2022 η συνολική καθαρή θέση (χρέος) είχε µει-
ωθεί στα 11.725.432,97 €. ∆ηλαδή ο ∆ήµος έχει µειώσει 
τις οφειλές του (χρέη) κατά 56%!
Η πολύ σηµαντική βελτίωση στα οικονοµικά του ∆ήµου 
µας είναι το αποτέλεσµα της οργανωµένης προσπάθειας 
που γίνεται καθηµερινά, µε πολύ κόπο. Κάνουµε οικονο-
µία, βάζουµε προτεραιότητες και ταυτόχρονα διεκδικού-
µε πόρους από κάθε δυνατή πηγή (ΕΣΠΑ, Περιφέρεια 
Αττικής, Ταµείο Ανάκαµψης, Πρόγραµµα «Αντώνης Τρί-
τσης» του Υπ. Εσωτερικών κ.ο.κ.). Την ίδια ώρα, στηρί-
ζουµε ουσιαστικά της ευπαθείς οµάδες της κοινωνίας µας, 
βελτιώνουµε την ποιότητα της ζωής όλων των κατοίκων 
της πόλης, φροντίζουµε καθηµερινά και σχολαστικά την 
καθαριότητα, τις παιδικές χαρές, τα σχολεία, τους χώρους 
άθλησης και όλες τις υποδοµές του Αλίµου. ”

Μ
ε κάθε επισηµότη-
τα πραγµατοποιή-
θηκαν  τα εγκαίνια 
του 2ου Λυκείου 

Μεταµόρφωσης. Τον αγιασµό 
τέλεσε ο Σεβασµιότατος Μητρο-
πολίτης Κηφισίας, Αµαρουσί-
ου, Ωρωπού, κ.κ. Κύριλλος, ενώ 
ακολούθησαν σύντοµοι χαιρετι-
σµοί του δηµάρχου Μεταµόρφω-
σης και των επικεφαλής των φο-
ρέων που εµπλέκονται στο έργο, 

ήτοι της υπουργού παιδείας, Νί-
κης Κεραµέως, του υπουργού 
Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη 
και του Περιφερειάρχη Αττικής, 
Γιώργου Πατούλη.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την 
παρουσία πέραν των παραπάνω, 
οι βουλευτές Γεώργιος Κουµου-
τσάκος, Θεόδωρος Ρουσόπου-
λος, ∆ηµήτριος Καιρίδης, Μαρία 
– Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου, 
Γεώργιος Κατρούγκαλος, οι 

πρώην περιφερειάρχες Ρένα 
∆ούρου και Γιάννης Σγουρός, 
η αντιπεριφερειάρχης Βορείου 
Τοµέα Αττικής, Λουκία Κεφα-
λογιάννη, ο αντιπεριφερειάρχης 
Οικονοµικών, Νίκος Πέππας, ο 
αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κ. 
Γιάννης Κεχρής, ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Πολιτισµού, κ. Χάρης 
Ρώµας, ο πρόεδρος της ΚΤΥΠ, 
Τίµος Κατσίπος και ο διευθύνων 
σύµβουλος, Θανάσης Γιάνναρης. 

Την κάθετη αντίθεσή του εκφρά-
ζει ο δήµαρχος Λαυρεωτικής ∆η-
µήτρης Λουκάς µε τα σενάρια περί 
καύσης απορριµµάτων στην µονά-
δα της ∆ΕΗ στο Λαύριο.
Ειδικότερα ο κ. Λουκάς µε αφορ-
µή σχετικό δηµοσίευµα της εφηµε-
ρίδας «Καθηµερινή»  δηλώνει ότι 
«η Λαυρεωτική είναι µια επιβαρυ-
µένη και υπερκορεσµένη περιοχή. 
Ως εκ τούτου η φέρουσα ικανότη-
τα του Λαυρίου δεν επιτρέπει δρα-
στηριότητα άλλη που να θίγει τους 
φυσικούς πόρους, το περιβάλλον 
και τη δυνατότητα αειφορίας του. 

Παράλληλα ο χαρακτήρας που 
συγκροτεί το Λαύριο ως τόπος 
που ανήκει στην Τριλογία της Ατ-
τικής, στοχεύοντας στην ποιοτική 
αναβάθµιση του τουριστικού και 
πολιτιστικού προϊόντος, υπονο-
µεύεται πλήρως από έναν τέτοιο 
σχεδιασµό».
Ο δήµαρχος Λαυρεωτικής υπο-
γραµµίζει ότι «ένας τέτοιος ενδε-
χόµενος σχεδιασµός βρίσκει κά-
θετα απέναντι τόσο τη ∆ηµοτική 
αρχή και το σύνολο των παρατά-
ξεων, όσο και τους συµπολίτες µας 
της Λαυρεωτικής».

Η ανάπλαση του παραλιακού µε-
τώπου της Ακτής Θεµιστοκλέους 
στην Πειραϊκή, ένα εµβληµατικό έρ-
γο που σχεδίασε η σηµερινή ∆ηµο-
τική Αρχή σε µια από τις πιο όµορ-
φες περιοχές της πόλης, εντάχθηκε 
στο Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτι-
κότητας µε συνολικό προϋπολογισµό 
25 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής 
σηµασίας, το οποίο ανοίγει µια νέα 
σελίδα ανάπτυξης για τον Πειραιά, 
καθώς δηµιουργεί πολιτιστική, του-
ριστική, αστική και επιχειρηµατική 
αξία, αναβαθµίζοντας την περιοχή 
της Πειραϊκής.

Συγκεκριµένα προβλέπεται, µε-
ταξύ άλλων, η δηµιουργία ενός ανα-

βαθµισµένου, ελεύθερου, δηµόσιου 
χώρου που θα αποδοθεί στους πε-
ζούς και στους ποδηλάτες µε ποδηλα-
τική διαδροµή κατά µήκος της ακτής, 
καθώς και οι κατάλληλες υποδοµές 
οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τη λει-
τουργία των καταστηµάτων.

Προβλέπονται επίσης, διάδρο-
µος στην ακτή για θέαση του Κονώ-
νειου Τείχους από τη θάλασσα και 

ειδικός φωτισµός ανάδειξής του, επι-
πλέον ανοιχτοί χώροι για την ενθάρ-
ρυνση της πρόσβασης του κοινού, 
αναδιάταξη των χώρων στάθµευσης 
και δηµιουργία νέων, δηµιουργία 
ραµπών για τη σύνδεση των διαδρο-
µών και την εξασφάλιση πρόσβα-
σης ΑΜΕΑ σε σηµεία του Τείχους 
και λοιπές εργασίες αναβάθµισης της 
ακτής.

Στο Ταμείο Ανάπτυξης, η ανάπλαση
της Πειραϊκής, ύψους 25 εκατ. ευρώ

∆ήµαρχος Λαυρεωτικής: «Όχι στην καύση  
των απορριµµάτων στη ∆ΕΗ Λαυρίου»

Ιστορικά εγκαίνια στο ∆ήμο Μεταμόρφωσης 
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 Ματίνα Νικολάου και 
ο Βασίλης Πορφυρά-
κης συµµετέχουν φέ-
τος στο J2US και το 

Twitter ήδη τους θεωρεί φαβορί 
για τον τελικό του σόου.
Οι δυο τους παραχώρησαν συ-
νέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και 
τον Γιώργο Πράσινο και µίλησαν 
για όλα: για το J2US, τη γνωριµία 
τους, τη σχέση τους και το κατά πό-
σο ο γάµος είναι ένα ανάµεσα στα 
σχέδιά τους.

■ Ποιος από τους δύο σας ήθε-
λε περισσότερο να συµµετά-
σχει στο φετινό J2US;
Ματίνα: Νοµίζω πως και οι δύο 
το θέλαµε το ίδιο.
Βασίλης: Για διαφορετικούς 
όµως λόγους ο καθένας.
Ματίνα: Το αποφασίσαµε από 
κοινού. Ακριβώς επειδή υπήρχε 
πολύ λίγος χρόνος που βρισκόµα-
σταν στο σπίτι, σκεφτήκαµε «γιατί 
να µην κάνουµε κάτι να βλεπόµα-
στε περισσότερο;».
Βασίλης: Τώρα είµαστε συνέχεια 
µαζί, τα καταφέραµε. Τα περασµέ-
να χρόνια κάθε Σάββατο η Ματί-
να είχε διπλές παραστάσεις, οπότε 
δεν την έβλεπα. Φέτος είµαστε µα-
ζί κάθε Σάββατο στο J2US.

■ Ποια ζευγάρια φοβάστε πε-
ρισσότερο;
Ματίνα: Είναι πολλά τα ζευγάρια 
όπου ο διαγωνιζόµενος είναι καλ-
λίφωνος. Για τους τραγουδιστές τι 
να πεις; Είναι όλοι ένας και ένας, 
από τον Σώτη Βολάνη, τη Φωτει-
νή ∆άρρα, την Άντζελα τη θεά!
Βασίλης: Εγώ πιστεύω πολύ τη 
Φωτεινή ∆άρρα µε τον Παναγιώ-
τη Τριανταφύλλου. Ματίνα: Ο 
Παναγιώτης είναι ένα εξαιρετικό 
παιδί µε πολύ καλή φωνή. Επί-
σης, ο Μαυρίκιος Μαυρι – κίου 

µε την Ιλάειρα Ζήση, η οποία έχει 
τόσο καλή φωνή. Βασίλης: Το ση-
µαντικό όµως είναι πως δεν νιώ-
θουµε ανταγωνισµό.

■ Γίνεται πολλή συζήτηση για 
το αν θα συνεχίσει ή όχι το Κα-
λό µεσηµεράκι και του χρόνου. 
Ποια είναι η δική σου αίσθη-
ση;
Ματίνα: ∆εν ξέρω τι απόφαση θα 
παρθεί –κυρίως από τον Νίκο, αν 
θα το συνεχίσει ή όχι–, αλλά η δι-
κή µου γνώµη είναι ότι όταν κά-
τι είναι τόσο πετυχηµένο και τόσο 
όµορφο, καλό είναι να σταµατάει 
στην ακµή του. Οπότε θεωρώ ότι 
θα ήταν καλό να κάνουµε µια παύ-
ση, γνωρίζοντας πως θα µου λεί-
ψει πάρα πολύ όλο αυτό.

■ Ξεκάθαρη απάντηση. Ο Νί-
κος είναι ένας φίλος ζωής;
Ματίνα: Έτσι ακριβώς, είναι φί-
λος ζωής. Τον γνώρισα µέσω φί-
λων. Ο ένας γνώρισε κάποιον 
και στο τέλος γίναµε µια παρέα 
µε τον Θανάση Αλευρά, τη Ζέ-
τα Μακρυπούλια, την Ελισάβετ 
Κωνσταντινίδου και τον Γιώργο 
∆άσκαλο. Μετά από λίγο καιρό, 
ο Νίκος µού πρότεινε να γίνω βο-

ηθός του –ως βοηθός σκηνοθέ-
τη– και αργότερα µου έγραψε ρό-
λους για το θέατρο.

■ Ματίνα, πώς γνωριστήκατε 
µε τον Βασίλη; Μήπως από τη 
διάσηµη παρέα σας;
Ματίνα: Καµία σχέση, δεν ανα-
µείχθηκαν εκεί. (Γελάει.) Τον 
ήξερα τον Βασίλη γιατί έβλεπα 
το X Factor. Ήταν µια περίοδος 
στη ζωή µου που ήµουν και Ρου-
βί- τσα και Πορφυρίτσα!
Βασίλης: Την ίδια περίοδο εγώ 
τυχαία την αναζήτησα µέσα από 
το Instagram.
Ματίνα: Ήταν τότε που δεν είχε 
καν ξεκινήσει η εκποµπή. Φαντά-
σου!
Βασίλης: Την είδα µε ένα ωραίο 
καρέ, έκανα µια κίνηση, της 
έστειλα µήνυµα και αµέσως ήρ-
θε η απάντηση.

■ Ματίνα, δεν κρύβεις ότι περ-
νάς τον Βασίλη 10 χρόνια.
Ματίνα: Είναι κάτι που δεν µας 
εµπόδισε δευτερόλεπτο, πουθενά 
και σε τίποτα. ∆εν τη σκεφτήκα-
µε ποτέ.
Βασίλης: Ούτε εµείς ούτε οι οι-
κογένειές µας είπαν ποτέ κάτι. Η 
Ματίνα ήρθε στο σπίτι µου στη 
Θεσσαλονίκη –από πολύ νωρίς 
της σχέσης µας– και είδε ποιοι εί-
µαστε. Οι δικοί µου την αγάπησαν 
από την πρώτη στιγµή, όπως και 
τον Παναγιώτη.
Ματίνα: Ναι, πήγαµε όλοι µαζί, 
µε τον γιο µου. Η οικογένεια του 
Βασίλη είναι υπέροχη.
Βασίλης: Εκεί γνώρισε και τα 
αδέλφια µου ο Παναγιώτης.
Ματίνα: Ο γιος µου είναι σχεδόν 
15 και ο µικρός αδελφός του Βα-
σίλη, που λέγεται κι εκείνος Πα-
ναγιώτης, είναι 17.

Βασίλης: Είναι σαν τον µικρό µου 
αδελφό. 
Ματίνα: Πηγαίνοντας στο σπίτι του 
Βασίλη µε τον γιο µου σκεφτόµουν 
πως το παιδί ήταν σε µια ηλικία 
όπου δεν είναι ωραίο να του κρύ-
βεις την προσωπική σου ζωή. Συ-
µπορευόµαστε σε όλα, ήξερε για το 
διαζύγιο των γονιών του, ήξερε για 
τη νέα σχέση της µητέρας του, όλα 
ήρθαν φυσικά.

■ Βασίλη, θα έλεγες ότι λειτουρ-
γείς ως πατέρας στον γιο της Μα-
τίνας;
Βασίλης: Όχι. Ο πατέρας του εί-
ναι ο πατέρας του και είναι σπου-
δαίο πως οι γονείς του παρέχουν 
όσα χρειάζεται και, κυρίως, αγάπη 
και φροντίδα. Ασφαλώς κι εγώ του 
παρέχω αγάπη και φροντίδα, αλ-
λά είµαι περισσότερο ένα φιλαρά-
κι του, που περνάµε ώρες παίζοντας 
PlayStation, του έχω µάθει τάβλι, 
κάνουµε πολλές δραστηριότητες µα-
ζί. Απολαµβάνω που είναι έφηβος.
Ματίνα: Ο Παναγιώτης είναι κιθα-
ρίστας. 
Βασίλης: Περνάµε ώρες µαζί, ψά-
χνεται µε τις µουσικές του.

■ Νιώθετε παντρεµένοι;
Ματίνα: Όχι και ούτε θέλω να 
νιώθω παντρεµένη. Το έχω κάνει 
µια φορά. Θέλω ο Βασίλης να εί-
ναι η σχέση µου.
Βασίλης: Η καθηµερινότητά µας 
είναι σαν παντρεµένοι. Προχωρά-
µε µαζί και όλα τα άλλα είναι δια-
δικαστικά.

Η τεράστια αλλαγή της Δέσποινας Βανδή 
που άφησε τους πάντες άφωνους
Αγνώριστη πήρε θέση ανάµεσα στους κριτές η ∆έσποινα 
Βανδή καθώς αποχωρίστηκε τα µακριά της µαλλιά και την είδαµε να 
υιοθετεί α λα γκαρσόν hairstyle. Η τραγουδίστρια δεν κουρεύτηκε 
αλλά για χάρη του σόου θέλησε να κάνει µία µεγάλη αλλαγή. Το 
αποτέλεσµα άφησε τους πάντες άφωνους και κυρίως τον Νίκο 
Κοκλώνη που δεν σταµάτησε να λέει ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια 
της βραδιάς πόσο εντύπωση του έκανε το νέο της στιλ. Μάλιστα το 
Twitter συνέκρινε τη ∆έσποινα Βανδή µε την Kris Jenner αλλά ο Νίκος 
Κοκλώνης έσπευσε να της πει πως είναι πολύ πιο όµορφη.

Ματίνα Νικολάου: 
«∆εν νιώθω παντρεμένη. 
Το έχω κάνει μια φορά. 
Θέλω ο Βασίλης να είναι 
η σχέση μου»
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Με τουρκάλα
ξεπέρασε τη Γουάντα Νάρα 
Η...σαπουνόπερα καλά κρατεί. Μετά τον οριστικό 
χωρισµό του Μάουρο Ικάρντι και της Γουάντα Νάρα, 
δεν ήταν µόνο εκείνη που βρήκε ξανά τον έρωτα στο 
πρόσωπο νεαρού ράπερ. Ο Αργεντινός επιθετικός 
φέρεται να βρήκε νέα σύντροφο, στο πρόσωπο µιας 
Τουρκάλας ηθοποιού. Ο λόγος για την 24χρονη 
Ντεβρίµ Οζκάν, η οποία όχι απλώς παρακολούθησε 
από τις κερκίδες το ντέρµπι της Γαλατάσαραϊ µε την 
Μπεσίκτας, αλλά µετά το µατς φωτογραφήθηκε µε 
τον Ικάρντι και παρότι είχε «χωθέι» ο Λούκας Τορέιρα 
ανάµεσά τους, κρατούσαν ο ένας το χέρι του άλλου.

Μ
ε αφορµή τη 
συνέντευξη της 
Κωνσταντίνας 
Σπυροπούλου στην 

Ελένη Μενεγάκη αλλά 
και το σχόλιο της Ναταλίας 
Γερµανού, πήρε θέση ο Ανδρέας 
Μικρούτσικος. Η Ναταλία Γερµανού 
θέλησε να δώσει βάση και στο άτοµο 
το οποίο έδωσε την εξουσία στην 
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος πήρε θέση 
πάνω σε αυτές τις δηλώσεις, µε το 
σχόλιο του να είναι αρκετά σκληρό.
«Αυτό που ξέρω για την 
Κωνσταντίνα, είναι ότι υπάρχει 
οµάδα τεχνικών, πανελίστες, 
παρουσιαστές, που έχασαν την 
δουλειά τους. Έχασαν τη δουλειά 
τους από ένα πλάσµα µηδενικού 
ταλέντου. Ο ηθικός αυτουργός 
µετέτρεψε µια άµυαλη κοπέλα σε 
killer. Εξαιτίας της έχουν µείνει τόσα 
άτοµα χωρίς δουλειά», ανέφερε ο 
Ανδρέας Μικρούτσικος.

Σοφία Χατζηπαντελή
Xώρισε γιατί ο σύντροφός της
τής… έτρωγε χρόνο!
Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγες 
ηµέρες η Σοφία Χατζηπαντελή.  Το 
µοντέλο, που γνωρίσαµε ως κριτή στις 
οντισιόν του GNTM, επέστρεψε για να 
συµµετάσχει ξανά στα γυρίσµατα του 
ριάλιτι και παραχώρησε µία συνέντευξη 
εφ ό́λης της ύλης.
 Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην 
οικογένειά της και αποκάλυψε ότι 
εδώ και λίγο καιρό έχει χωρίσει από 
τον σύντροφό της, Ζαχαρία, καθώς 
θεωρούσε ότι της τρώει χρόνο από τη 
δουλειά της.
 «Ο Ζαχαρίας είναι υπέροχος και 
υποστηρικτικός. Είµαι 25χρονών 
όµως και ποτέ µου δε θα βάλω έναν 
άνδρα πάνω από τη δουλειά µου και 
τα όνειρά µου», είπε στην κάµερα της 
εκποµπής Breakfast @Star.

Και 
πρόσθεσε: 
«Νόµιζα ότι 
ο Ζαχαρίας 
µου τρώει πολύ 
χρόνο – το λέω µε 
αγάπη – οπότε είµαι µόνη 
µου γιατί θέλω να εστιάσω στην 
καριέρα µου».
Σοφία Χατζηπαντελή και Ζαχαρίας 
Αποστόλου βρίσκονταν σε σχέση τα 
τελευταία τρία χρόνια.
 Ο -πρώην πια- αγαπηµένος της 
είναι φωτογράφος και έχει έδρα το 
Λονδίνο. Είναι πολύ υποστηρικτικός 
και όπως έχει δηλώσει για τα ενωµένα 
φρύδια της Σοφίας «το αγαπά». Έτσι κι 
αλλιώς και ο ίδιος είχε unibrow όταν 
ήταν µικρός.

Διονύσης
Σχοινάς: 
«Την Έλλη 
Κοκκίνου 
την αγαπώ, 
είναι άνθρωπος
της ζωής μου»
Για την κόντρα που έχει 
προκληθεί ανάµεσα σε εκείνον 
και το νυχτερινό κέντρο 
που θα εµφανιζόταν µε τον 
Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά 
τελικά αποχώρησε από το 
σχήµα, µίλησε ο ∆ιονύσης 
Σχοινάς, ενώ απάντησε και στα 
δηµοσιεύµατα που τον ήθελαν 
να συνεργάζεται µε την Έλλη 
Κοκκίνου.
«Εδώ και δύο µήνες 
ανταλλάσσουµε γελοία εξώδικα 
κι αγωγές από τον έναν προς 
τον άλλον, µόνο από θέµα 
εγωισµού. Χάλασε ένα σχήµα, 
δεν έγινε τίποτα σοβαρό» είπε 
αρχικά ο ∆ιονύσης Σχοινάς για 
τον Γιώργο Μαζωνάκη, στην 
εκποµπή «Γεια σου».
«Με την Καίτη έχουµε γίνει µια 
γροθιά. Όποτε πέφτει ο ένας, 
τον σηκώνει ο άλλος κι όποτε 
έχει πρόβληµα ο ένας, τον 
στηρίζει ο άλλος… Την Έλλη 
Κοκκίνου την αγαπώ, είναι 
άνθρωπος της ζωής µου. Με 
πείραξε ότι βγαίνει ο καθένας 
και λέει ό,τι θέλει. Αυτοί οι 
ίδιοι που το λένε, εκτίθενται» 
πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

Ανδρέας Μικρούτσικος 
για Σπυροπούλου: 
«Ο ηθικός αυτουργός μετέτρεψε 
μία άμυαλη κοπέλα, σε killer»

Xώρισε γιατί ο σύντροφός τηςXώρισε γιατί ο σύντροφός της

µου τρώει πολύ 
χρόνο – το λέω µε 
αγάπη – οπότε είµαι µόνη 
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H
αντίσταση κύλισης έχει ση-
µαντικό αντίκτυπο στην 
ενέργεια που χρειάζεται 
ένα όχηµα για να κινηθεί. 

Υπάρχει άµεσος συσχετισµός µε την κα-
τανάλωση καυσίµου των αυτοκινήτων 
που κινούνται µε κινητήρα εσωτερικής 
καύσεως (περίπου 20%) ή µε την αυτο-
νοµία της µπαταρίας για τα ηλεκτρικά 
οχήµατα.

Η αντίσταση κύλισης αναφέρεται 
στην αντίσταση που βιώνει το ελαστι-
κό του αυτοκινήτου, καθώς κυλά πάνω 
σε µια επιφάνεια. Κύριες αιτίες της αντί-
στασης αυτής είναι η παραµόρφωση του 
ελαστικού, η αεροδυναµική της αντίστα-
σης και η τριβή µε το έδαφος. Όσο µεγα-
λύτερη είναι η αντίσταση κύλισης, τόσο 
περισσότερη ενέργεια χρειάζεται για να 
ξεπεραστεί. Μια αύξηση 30% στην αντί-
σταση κύλισης παράγει µεταξύ 3 και 5% 
υπερκατανάλωση καυσίµου.

Τα στοιχεία που επηρεάζουν την 
αντίσταση κύλισης είναι η πίεση των 
ελαστικών, το πέλµα, η διάµετρος, το 
φάρδος και τα υλικά που χρησιµοποιού-
νται. Σχετικά µε την πίεση των ελαστι-
κών, για παράδειγµα, µελέτες που πραγ-
µατοποιήθηκαν σε γαλλικούς δρόµους 
έδειξαν ότι άνω του 50% των αυτοκινή-
των κινούνται µε τουλάχιστον 0,3 bar 
κάτω από την απαιτούµενη πίεση ελα-
στικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ση-
µαντική αύξηση της αντίστασης κύλισης.

Μέρος της αντίστασης κύλισης που 
προκαλείται από την τριβή µεταξύ οδο-
στρώµατος και ελαστικού αποτελεί µέ-

ρος της πρόσφυσης, που συµβάλλει 
στην ασφάλεια του οχήµατος.

Τα ελαστικά χαµηλής αντίστασης 
κύλισης έχουν σχεδιαστεί για να µειώ-
νουν την απώλεια ενέργειας, συνεπώς 
εξοικονοµούν καύσιµα. Αυτό επιτυγχά-

νεται µε την κατασκευή του ελαστικού, 
το σχήµα, το σχέδιο του πέλµατος και την 
αρχιτεκτονική, µέσω της γεωµετρίας και 
της φύσης των εσωτερικών λινών.

Το βάρος του ελαστικού παίζει ρό-
λο ως προς την ίδια παραµόρφωση. 

Όσο µεγαλύτερη µάζα έχει ένα αντικεί-
µενο, τόσο περισσότερο θερµαίνεται. Η 
βελτιστοποίηση των µειγµάτων γόµας 
του ελαστικού και των διαφόρων υλι-
κών που χρησιµοποιούνται στο ελαστι-
κό αποτελεί σηµαντική πηγή προόδου 

για τη µείωση της ενέργειας που απορ-
ροφάται από το ελαστικό. Παράλληλα 
το ελαστικό θα πρέπει να προσφέρει 
εξαιρετικές επιδόσεις φρεναρίσµατος 
σε βρεγµένο οδόστρωµα και για µεγά-
λο χρονικό διάστηµα από την στιγµή που 
θα κυκλοφορήσει. Σήµερα στην πράξη 
µόνο λίγα ελαστικά πετυχαίνουν να συν-
δυάσουν σε µεγάλο βαθµό το επίπεδο 
αντίστασης κύλισης µε το επίπεδο φρε-
ναρίσµατος σε βρεγµένο οδόστρωµα.

Υπολογισµοί που έχουν γίνει δεί-
χνουν ότι οι οδηγοί εξοικονοµούν πε-
ρίπου 0,21 λίτρα καυσίµου ανά 100 χι-
λιόµετρα χρησιµοποιώντας παρόµοια 
ελαστικά. ∆ηλαδή περίπου την τιµή του 
ελαστικού. Αυτά τα ελαστικά µπορούν 
να χαρακτηριστούν και φιλικά για το 
περιβάλλον, λόγω της µείωσης καυσί-
µου που προσφέρουν ή την αύξηση της 
αυτονοµίας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 
ενώ γίνονται σηµαντικές προσπάθειες 
από τις εταιρείες ελαστικών να µειωθεί 
το συνολικό αποτύπωµα από την ηµέ-
ρα της παραγωγής µέχρι και την ανακύ-
κλωσή του.

Η προσπάθεια της αυτοκινητοβιομηχανίας να μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου

Έλληνες… ξεφούσκωτοι! 

Καθώς οι κυβερνήσεις ανακοινώ-
νουν έκτακτα µέτρα για τη µείωση της 
βιοµηχανικής χρήσης του φυσικού αερί-
ου και την αύξηση αποθήκευσής του, οι 
αυτοκινητοβιοµηχανίες σε όλη την Ευ-
ρώπη εντείνουν τις προσπάθειές τους 
για µείωση της χρήσης ενέργειας. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών 
Αυτοκινήτων(ACEA) ανακοίνωσε µια 
επισκόπηση ορισµένων από τις βασικές 
δράσεις που έχουν αναλάβει τα µέλη της 
βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα.

Αυτές οι τρέχουσες δράσεις θα πρέ-
πει να ενταχθούν στο πλαίσιο των συ-
νεχιζόµενων προσπαθειών για τη βελ-
τίωση της ενεργειακής απόδοσης της 
παραγωγής αυτοκινήτων τα τελευταία 
15 χρόνια. Παρά την αυξηµένη πολυ-
πλοκότητα της παραγωγής οχηµάτων, 
η συνολική κατανάλωση ενέργειας από 
την παραγωγή αυτοκινήτων έχει µειω-
θεί κατά 23% τα τελευταία 15 χρόνια, 
όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία 

της ACEA. Ενώ οι ελλείψεις της εφο-
διαστικής αλυσίδας, ιδιαίτερα εκείνες 
που επηρεάζουν τους ηµιαγωγούς, συ-
νεχίζουν να διαταράσσουν τις παγκόσµι-
ες µεταποιητικές δραστηριότητες και να 
περιορίζουν την παραγωγή, η εστίαση 
στην Ευρώπη στρέφεται στις επιπτώσεις 
της διακοπής της παροχής φυσικού αερί-
ου από τη Ρωσία.

Σύµφωνα µε την τελευταία πρόβλε-
ψη της S&P Global Mobility, οι πιθανές 
απώλειες παραγωγής από εργοστάσια 
παραγωγής στην Ευρώπη θα µπορού-
σαν να φτάσουν πάνω από 1 εκατοµµύ-
ριο µονάδες ανά τρίµηνο, ξεκινώντας 
από το τέταρτο τρίµηνο του 2022 έως 
ολόκληρο το 2023.

Η τριµηνιαία ευρωπαϊκή παρα-
γωγή ελαφρών οχηµάτων είχε προ-
βλεφθεί να κυµανθεί µεταξύ 4 και 4,5 
εκατοµµυρίων µονάδων, µε την αναµε-
νόµενη µέτρια ανάπτυξη. Ωστόσο, µε 
πιθανούς περιορισµούς λόγω του ενερ-

γειακού δελτίου, η παραγωγή θα µπο-
ρούσε να µειωθεί σε 2,75-3 εκατοµµύ-
ρια µονάδες ανά τρίµηνο.

Βραχυπρόθεσµες ενέργειες αυτοκι-
νητοβιοµηχανιών:

Τεχνικές εναλλακτικές λύσεις: 
Αντικατάσταση σταθµών συνδυασµέ-
νης παραγωγής θερµότητας και ηλε-
κτροπαραγωγής µε φυσικό αέριο µε 
πράσινη ηλεκτρική ενέργεια (π.χ. πιλο-

τικοί σταθµοί θέρµανσης που λειτουρ-
γούν µε ηλεκτρική ενέργεια για την τή-
ξη αλουµινίου). Ανάπτυξη σχεδίων για 
τη µεταφορά υδρογόνου σε µονάδες πα-
ραγωγής. Νέα µελέτη για την πρόσθεση 
ηλιακών συλλεκτών. Αύξηση της ενερ-
γειακής απόδοσης και µείωση της κατα-
νάλωσης φυσικού αερίου. Μείωση της 
θερµοκρασίας του περιβάλλοντος στα 
εργοστάσια. Μείωση του χρόνου που η 

βαφή διατηρείται ζεστή - µια διαδικασία 
που µπορεί να αντιπροσωπεύει έως και 
το 40% της ζήτησης αερίου.

Μεσοπρόθεσµες ενέργειες αυτοκι-
νητοβιοµηχανιών:

Τεχνικές εναλλακτικές λύσεις: 
Επενδύσεις σε ηλιακή, γεωθερµική 
και υδρογόνο ενέργεια για µείωση της 
εξάρτησης από το φυσικό αέριο. Επεν-
δύσεις για την παραγωγή ενέργειας. 
Μετάβαση από το φυσικό αέριο στην 
ηλεκτρική ενέργεια και άλλες ανανε-
ώσιµες πηγές ενέργειας. Μετατόπιση 
της παραγωγικής ικανότητας. Ανακατα-
νοµή της παραγωγής οχηµάτων σε πα-
ράκτιες ζώνες της Ευρώπης που έχουν 
πρόσβαση σε προµήθειες αερίου που 
µεταφέρονται µέσω θαλάσσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευα-
στών Αυτοκινήτων(ACEA)εκπροσω-
πεί 16 µεγάλους κατασκευαστές αυτο-
κινήτων, φορτηγών και λεωφορείων 
στην Ευρώπη.

Μελέτες έδειξαν ότι πάνω από τα µισά αυτοκίνητα κινούνται
µε τουλάχιστον 0,3 bar κάτω από την απαιτούµενη πίεση ελαστικών



Η 
Αντιγόνη Ντρισμπιώ-
τη έκανε όλο τον κό-
σμο να... συγκινηθεί 
με την ανεπανάληπτη 

διπλή επιτυχία που είχε στο Ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα όπου στέφθηκε 
χρυσή στα 20 και 35 χιλιόμετρα βά-
διν. Η κορυφαία βαδίστρια στα 38 
της χρόνια έγινε παράδειγμα προς 
μίμηση και έδειξε σε όλο τον κόσμο, 
ότι ποτέ δεν είναι αργά να διεκδική-
σεις τα όνειρά σου. 

Η Ντρισμπιώτη παραχώρησε συ-
νέντευξη στο περιοδικό Down Town 
και αποκάλυψε πολλές πτυχές από τη 
ζωή της. Τα δύσκολα παιδικά χρόνια 
και το bullying που δέχτηκε επειδή 
ήταν από φτωχή οικογένεια και φυσι-
κά μίλησε για τη διπλή επιτυχία στο 

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 

n Θέλω να μιλήσουμε αρχικά για 
την τεράστια αυτή κατάκτηση στο 
ευρωπαϊκό.
Ως αθλήτρια σίγουρα ξεπέρασα τον 
εαυτό μου, νιώθω πολύ γεμάτη και 
πραγματοποιήθηκαν τα όνειρά μου. 
Σαφέστατα θα ήθελα ένα βάθρο ακό-
μη σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ή Ολυ-
μπιακούς αγώνες, όπως όλοι οι αθλη-
τές. Βέβαια, στο Παγκόσμιο ήμουν 4η 
και 8η Ολυμπιονίκης, είναι σαν να εί-
χα πάρει μετάλλιο. Ως Αντιγόνη, 38 
ετών, αμφισβητούμενη από πολλούς 
για το αν θα τα καταφέρω ή όχι, ήθε-
λα πραγματικά να περάσω το μήνυμα 
ότι δεν μπορεί κανείς να βάλει ημερο-
μηνία λήξης σε όνειρα, ανθρώπους, 

σχέδια. Μόνοι μας τα βάζουμε αυτά. 
Αν αποφασίσω να βάλω ημερομηνία 
λήξης θα τη βάλω εγώ, κανείς άλλος.

n Φοβήθηκες με όλα αυτά τα φώ-
τα που έπεσαν πάνω σου μήπως 
χάσεις τον εαυτό σου;
Όχι, ξέρω τι θέλω. Άλλοι μπορεί να 
είχαν ως προτεραιότητα το να βγά-
λουν περισσότερα χρήματα, εγώ 
γεννήθηκα και μεγάλωσα φτωχή. 
Δεν με ενδιαφέρει να γίνω πλούσια. 
Με ενδιαφέρει να μπορώ να κάνω 
όπως πρέπει τη δουλειά μου. Με λί-
γα πράγματα και καλά, να δουλεύω 
και να προπονούμαι χωρίς προβλή-
ματα. Για εμάς τους αθλητές μπορεί 
να είναι σημαντική και μία κουβέ-
ντα που μπορεί να μας πει κάποιος, 

ακόμα και έτσι νιώθουμε τη στήριξη. 
Μπορεί να σε πάρει ένας χορηγός και 
να σου πει: «Αντιγόνη, πώς είσαι σή-
μερα; Πώς τα βλέπεις τα πράγματα; 
Δεν μας ενδιαφέρει και να μην πε-
τύχεις, εμείς είμαστε δίπλα σου.» Αυ-
τό μπορεί να λειτουργήσει αυτόματα 
σαν να έχεις εκατό χορηγίες.
n Τι σκέφτηκες στο βάθρο και λύ-
γισες;
Άρχισα να σκέφτομαι πώς ξεκίνησα 
τον αθλητισμό,πώς σταμάτησα, πώς 
ξαναξεκίνησα, τις δυσκολίες που αντι-
μετώπισα στη ζωή μου, τα προβλήμα-
τα που αντιμετώπισε η οικογένειά μου 
για να μπορώ να κάνω εγώ αθλητι-
σμό. Ήμουν από μια πολύ φτωχή οικο-
γένεια με τέσσερα παιδιά. Με μία μη-
τέρα που δούλευε απεριόριστες ώρες 
για να μπορέσει να μας μεγαλώσει και 
να μας σπουδάσει. Καταλαβαίνεις πως 
η δυσκολία αυτή με έκανε να φτάσω 
στο βάθρο και να περνάει όλη η ζωή 
από μπροστά μου γρήγορα σαν μια μι-
κρή ταινία. Πίστεψέ με, δεν γνωρίζει 
κανείς ούτε το 1/3 από τη ζωή μου. Κά-
ποια στιγμή θα γράψω ένα βιβλίο.

n Είχες σταματήσει για ένα δι-
άστημα τον πρωταθλητισμό και 
όπως είχες πει ξαναξεκίνησες για 
να πάρεις κιλά. Γιατί σταμάτησες 
την πρώτη φορά;
Ναι, ναι. Τώρα είμαι 50 κιλά, τότε 
ήμουν 43. Ήταν μία περίοδος πολύ 
αδιάφορη για τη ζωή μου. Δεν είχα 
στόχους και όραμα, είχα χαθεί στο τί-
ποτα και έτσι ξαναξεκίνησα. Είχα στα-
ματήσει λόγω προβλημάτων της οικο-
γένειας. Έπρεπε να δουλέψω για να 
μπορώ να στηρίξω τα μικρά μου αδέρ-
φια. Όταν σταμάτησα, τα αδέρφια μου 
ήταν στο δημοτικό. Έπρεπε να τα ετοι-
μάσω για το σχολείο, τα φροντιστή-
ρια... Είχα έναν άλλο ρόλο τότε, πολύ 
σημαντικό, και έπρεπε να είμαι αφοσι-
ωμένη σε αυτόν. Η μαμά μου δούλευε 
όλη μέρα. Η μεγάλη αδερφή μου είχε 
αρραβωνιαστεί και είχα να φροντίζω 
τα δύο μικρά αδέρφια μου, που έπρε-
πε να πάρουν το δρόμο τους. Το έβλε-
πα σαν υποχρέωση, το έκανα με αγά-
πη, δεν το έκανα με το ζόρι.

n Δεν είχες όμως κι εσύ την ανά-
γκη να ζήσεις τα παιδικά σου χρό-
νια πιο ανέμελα;
Ξέρεις τι κακό πιστεύω ότι έχει ο πρω-
ταθλητισμός; Γιατί είναι κακό. Χάνεις 
την παιδικότητά σου, το παιχνίδι. Και 
είναι χρόνια που δεν τα ξαναζείς ποτέ. 
Φτάνεις σε ένα σημείο που είμαι εγώ 
38 ετών - βέβαια εγώ έζησα καλά, 
έπαιζα, γιατί ήμουν αρκετά δραστήριο 
παιδί, όμως έχω χάσει άλλα πράγμα-

τα που θα μπορούσα να έχω κάνει και 
δεν έκανα λόγω του πρωταθλητισμού.

n Τι νιώθεις πως θα ήθελες να 
έχεις κάνει;
Ίσως θα ήθελα να ζήσω τα φοιτητικά 
μου χρόνια, να έχω πάει πενταήμερη 
που δεν πήγα, να μπορούσα να βγαί-
νω με φίλους βόλτες για καφέ στα 14 
μου που ξεκινούσαν τα παιδάκια όλα. 
Έχοντας παράλληλα και τα προβλή-
ματα στο σπίτι και επειδή ήμουν από 
φτωχή οικογένεια δεχόμασταν από 
άλλα παιδιά της ηλικίας μας σχόλια 
όπως «ααα, δεν την κάνουμε παρέα 
αυτήν γιατί τα παπούτσια της είναι 
τρύπια» - αυτό που σήμερα ονομάζε-
ται bullying. Υπήρχαν κοριτσοπαρέες 
τότε που εμένα και τη μεγάλη αδερφή 
μου δεν μας έκαναν παρέα γι’ αυτό το 
λόγο. Επειδή ήμασταν οι φτωχές της 
γειτονιάς και ήταν τρύπια τα παπούτσια 
μας. Ήταν δέκα κορίτσια μαζί κι εγώ 
με την αδερφή μου μόνες. Τώρα είμα-
στε όλες φίλες πια... δεν φοράω τρύ-
πια παπούτσια.

n Και τελικά με το βάδην πόσα πα-
πούτσια έλιωσες για να φτάσεις 
μέχρι εδώ;
Έχω τρυπήσει πολλά. Άσ’ το, είναι πά-
ρα πολλά, δεν μπορώ να σκεφτώ. Η 
μαμά μου βέβαια τα λιώνει στη δου-
λειά πιο πολύ από εμένα.

n Είναι πολύ όμορφο που ο σύζυ-
γός σου είναι πάντα δίπλα σου στη-
ρίζοντας κάθε βήμα σου;
Όταν γνωριστήκαμε με τον Άγγελο 
ήταν η περίοδος που είχα σταματήσει 
τον αθλητισμό. Εκείνο τον ενάμιση 
χρόνο που δεν έκανα τίποτα βγαίνα-
με με φίλους, διακοπές, ταξίδια. Μετά 
διακόψαμε για πέντε μήνες τη σχέση 
μας. Ήταν το διάστημα αυτό που άρ-
χισα να ξανακάνω αθλητισμό. Όταν 
ήρθε πάλι στη ζωή μου, με γνώρισε 
για δεύτερη φορά ως αθλήτρια με 
στόχους. Είχα ήδη αρχίσει να μπαίνω 
στον υψηλό αθλητισμό. Θαύμασε σε 
μένα το ότι σε σύντομο διάστημα αφο-
σιώθηκα τόσο πολύ σε αυτό και κατά-
λαβε πως έχω κάποιο κίνητρο, κάποια 
σπίθα. Του είπα εξαρχής πως είναι 
από τα όνειρά μου και δεν θα το στε-
ρηθώ για κανέναν. Ήμουν ξεκάθαρη 
για το τι ζητάω. Έχουμε πολύ διαφορε-
τικές δουλειές, οπότε εξαρχής είχαμε 
βάλει όρια. Εγώ έκανα αθλητισμό και 
ο Άγγελος δουλεύει νύχτα -είναι τρα-
γουδιστής-, οπότε κάναμε άλλη ζωή. 
Πολλές φορές έχει τύχει να συναντιό-
μαστε στην πόρτα καθώς ο Άγγελος 
μπαίνει σπίτι το πρωί από τη δουλειά 
κι εγώ βγαίνω για προπόνηση.
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Δεν φοράω τρύπια 
παπούτσια πλέον…
Η κορυφαία βαδίστρια στα 38 της χρόνια έγινε
παράδειγμα  προς μίμηση και έδειξε σε όλο τον κόσμο,
ότι ποτέ δεν είναι αργά να διεκδικήσεις τα όνειρά σου
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Παναθηναϊκός «έσωσε» 
την παρτίδα στο ντέρµπι 
«αιωνίων» µε τον Ολυ-
µπιακό στην τελευταία 

φάση του αγώνα, µε το εύστοχο πέ-
ναλτι του Άντραζ Σπόραρ και κράτη-
σε τη διαφορά του απ’ τους «ερυθρό-
λευκους» στους 10 βαθµούς κι από την 
ΑΕΚ (που δεν νίκησε στην Τρίπολη) 
στους 6, αν και η απόδοσή του, δεν 
θύµισε σε πολλά την εικόνα των προ-
ηγούµενων αγώνων του.

Ο ηγέτης της «πράσινης» άµυνας, 
Μπαρτ Σένκεφελντ µίλησε στο  ΑΠΕ-
ΜΠΕ, παραδεχόµενος πως η εµφάνι-
ση του «τριφυλλιού» είχε πολλά προ-
βλήµατα και «θέµατα» µετά το 25ο 
λεπτό του ντέρµπι µε τον Ολυµπιακό 
και τόνισε πως οι «πράσινοι» θα πρέ-
πει να κάνουν την αυτοκριτική τους, να 

µελετήσουν προσεκτικά τα λάθη τους 
και τι δεν έκαναν σωστά στο ελληνικό 
clasico, προκειµένου να επιστρέψουν 
στις καλές εµφανίσεις στα δύο παιχνί-
δια που αποµένουν ως το φινάλε του 
α’ γύρου (µε Παναιτωλικό εκτός και µε 
Ατρόµητο εντός), για να επιστρέψουν 
στις νίκες και να διατηρήσουν τη δια-
φορά τους απ’ τους ανταγωνιστές τους.

Ήταν ένα περίεργο ντέρµπι αυτό 
µε τον Ολυµπιακό, το οποίο κρί-
θηκε στην τελευταία φάση του 
αγώνα, µε τον Παναθηναϊκό να 
παίρνει την ισοπαλία αν και είναι 
αλήθεια πως δεν έκανε το καλύτε-
ρο παιχνίδι του...
«∆εν είµαι ευχαριστηµένος απ’ το παι-
χνίδι που κάναµε στο ντέρµπι µε τον 
Ολυµπιακό. ∆εν παίξαµε καλά, του-

λάχιστον µε τον τρόπο που ξέρου-
µε να παίζουµε και µας χαρακτηρίζει 
εδώ και πολύ καιρό σαν οµάδα. Ξεκι-
νήσαµε καλά, µέχρι το 25ο λεπτό, δεί-
χναµε να ελέγχουµε εµείς τον αγώνα, 
όµως µετά δεν νοµίζω συνεχίσαµε µε 
την ίδια ένταση. Και δεν παίξαµε κα-
λά. Κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να 
το δούµε, γιατί αν θέλουµε να είµαστε 
µία οµάδα κορυφαίου επιπέδου στο 
πρωτάθληµα, που θα πρωταγωνιστή-
σει µέχρι το τέλος, πρέπει να µάθουµε 
να ελέγχουµε και να κοντρολάρουµε 

κι αυτά τα παιχνίδια το ίδιο καλά. Ξα-
ναλέω ότι µετά το 25ο λεπτό δεν το 
καταφέραµε αυτό, δεν ελέγξαµε εµείς 
το µατς».

Ποιο πιστεύεις κατά τη γνώµη σου 
ότι ήταν το πρόβληµα και δεν είχα-
τε την ίδια απόδοση µετά το 25’;
«∆εν ξέρω... Μπήκαµε καλά, το είδα-
µε όλοι αυτό, όµως µετά δεν ήµασταν 
το ίδιο δυνατοί. Στο δεύτερο ηµίχρονο 
ειδικά η απόδοσή µας δεν ήταν αυτή 
που θα έπρεπε. Κι αυτό είναι κάτι που 
πρέπει να µας απασχολήσει και θα το 
συζητήσουµε τις επόµενες ηµέρες, για 
το τι πρέπει να διορθώσουµε, για να 
µην δείξουµε ξανά αυτή την εικόνα...».

Στο τέλος πάντως, δείξατε ένα πιο 
σκληρό προφίλ και χαρακτήρα 

Αίσθηση προκαλεί η παραδοχή 
από τον πρώην πρόεδρο της 
παγκόσµιας ποδοσφαιρικής 
συνοµοσπονδίας, Σεπ Μπλάτερ, 
ο ο οποίος δήλωσε πως ήταν 
λάθος η επιλογή του Κατάρ για το 
Μουντιάλ του 2022! Ο Ελβετός, 
που για 17 χρόνια ήταν στην ηγεσία 
της FIFA, σε συνέντευξη του στην 
εφηµερίδα “Tages Anzeiger” 
χαρακτήρισε λανθασµένη την 
επιλογή και συµπλήρωσε πως ο 
ίδιος επιθυµούσε η διοργάνωση 
να ανατεθεί στις ΗΠΑ: «Το Κατάρ 
είναι µια µικρή χώρα και το 
Μουντιάλ είναι πολύ µεγάλο για 
µια τέτοια χώρα. Η επιλογή ήταν 

λάθος. Τότε, συµφωνήσαµε στην 
εκτελεστική επιτροπή ότι η Ρωσία 
θα είχε το Παγκόσµιο Κύπελλο του 
2018 και οι ΗΠΑ το Μουντιάλ του 
2022. Αυτό θα ήταν µια χειρονοµία 
ειρήνης, εάν δύο µακροχρόνιοι 
πολιτικοί αντίπαλοι διοργάνωναν 
το Παγκόσµιο Κύπελλο ο ένας µετά 
τον άλλο», τόνισε ο Μπλάτερ και 
συνέχισε: «Μια εβδοµάδα πριν από 
το Κογκρέσο της FIFA το 2010, ο 
Μισέλ Πλατινί µε πλησίασε και µου 
είπε ότι το πλάνο µας δεν δουλεύει. 
Χάρη τελικά στις ψήφους του 
Πλατινί, το Παγκόσµιο Κύπελλο 
πήγε στο Κατάρ αντί για τις ΗΠΑ. 
Αυτή είναι η αλήθεια.»
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ΜΠΑΡΤ ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ
«Σημαντικό που
κρατήσαμε τη διαφορά»

Μπλάτερ: «Λάθος η επιλογή του Κατάρ!»
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Γράφει ο Κώστας Αλατζαδάκης

σαν οµάδα, παίρνοντας τουλάχι-
στον τον ένα βαθµό...
«Ναι, οκέι, δεν το συζητάµε πως ήταν 
πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι πήρα-
µε στο τέλος την ισοπαλία και δεν χά-
σαµε. Κρατήσαµε το αήττητο και τη 
διαφορά απ’ τις υπόλοιπες οµάδες. 
Όµως η προσωπική µου άποψη είναι 
πως δεν µπορούµε να το αφήσουµε να 
περάσει τόσο εύκολα αυτό που έγινε. 
Πρέπει να δούµε τι κάναµε λάθος, να 
κάνουµε την αυτοκριτική µας και να 
ελέγχουµε καλύτερα το ρυθµό και τη 
ροή των αγώνων µας».

-Έχετε διατηρήσει πάντως τη δια-

φορά σας από την ΑΕΚ η οποία 
δεν νίκησε στην Τρίπολη στους 6 
βαθµούς κι από τον Ολυµπιακό 
στους 10 βαθµούς.
«Ναι, αλλά όπως είπα, δεν µπορού-
µε να τα βλέπουµε έτσι τα πράγµα-
τα... Πρέπει να δούµε τι δεν κάναµε 
σωστά και να παίξουµε καλύτερα σαν 
οµάδα. Μας περιµένουν δύο πολύ ση-
µαντικά παιχνίδια µε τον Παναιτωλι-
κό και µε τον Ατρόµητο ως το τέλος 
του α’ γύρου και πρέπει να επιστρέ-
ψουµε στις νίκες, να παίξουµε µε µε-
γαλύτερη ένταση για να πάµε µε µε-
γαλύτερη ηρεµία στη διακοπή για το 
Μουντιάλ...».

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Forbes που αποτυπώνονται 
στο γράφηµα, η συνολική αξία των τοπ 50 οµάδων 
ανέρχεται στα 222,7 δισ. δολάρια, 30% περισσότερο από 
ό,τι πριν από έναν χρόνο 

Ο Λουτσέσκου στην 
«κλειστή λέσχη των 100»
Ο Ράζβαν Λουτσέσκου το Σάββατο 5 Νοεµβρίου 2022 κάθισε για 
194η φορά στον πάγκο για αγώνα Super League και η νίκη του ΠΑΟΚ 
επί του ΠΑΣ Γιάννινα ήταν η 100η του σε αγώνα πρωταθλήµατος, 
όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας. Αυτή η επίδοση τον 
βάζει σε µια µικρή λέσχη µε µόλις 30 προπονητές, οι οποίοι το έχουν 
καταφέρει αυτό στα 63 χρόνια της ιστορίας της Α’ Εθνικής/ Super 
League. Η πρώτη νίκη που κατέγραψε στην καριέρα του ήταν στις 27 
Οκτωβρίου 2014, στην αναµέτρηση Ξάνθη - Νίκη Βόλου 1-0.
Εκείνη ήταν και η πρώτη του χρονιά ως προπονητής της Ξάνθης και 
τελικά έκλεισε το 2014-15 µε 10 νίκες, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα 
του στην ακριτική οµάδα µε 29 νίκες. Στον ΠΑΟΚ έχει συνολικά 
71 νίκες και οι καλύτερη του επίδοση ήταν την σεζόν που ο ΠΑΟΚ 
στέφθηκε πρωταθλητής, όπου είχε 26 νίκες σε 30 αγώνες.
Αυτές οι 71 νίκες τον οδηγούν στην δεύτερη θέση όλων των εποχών 
για τον ΠΑΟΚ και µπροστά του έχει µόνο τον Άγγελο Αναστασιάδη 
που σταµάτησε στις 95 νίκες σε αγώνες πρωταθλήµατος. Ο κορυφαίος 
στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League είναι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς 
µε 399, ενώ στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ευγένιος Γκέραρντ µε 247.

Οι πιο ακριβές 
ομάδες στον κόσμο
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Ένας στους πέντε ανθρώπους που επιβίωσε
από καρδιακή ανακοπή µπορούν
να περιγράψουν το «κατώφλι» του θανάτου

ΥΓΕΙΑ/

ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

Το λύσιµο σταυρόλεξων πλεονεκτεί σε σχέ-
ση µε το παίξιµο βιντεοπαιχνιδιών σε υπολο-
γιστή ή κινητό, αναφορικά µε την προστασία 
της µνήµης των ηλικιωµένων µε ήπια γνω-
στική εξασθένηση ή διαταραχή, µια κατάστα-
ση που µπορεί -αλλά όχι κατ’ ανάγκη- να εξε-
λιχθεί σε άνοια και Αλτσχάιµερ, δείχνει µια 
νέα µικρή αµερικανική επιστηµονική µελέτη.

Οι ερευνητές των πανεπιστηµίων Κολού-
µπια της Νέας Υόρκης και Ντιουκ της Β.Κα-
ρολίνα, µε επικεφαλής τον καθηγητή ψυχια-
τρικής Ντ. Ντεβανάντ του πρώτου, οι οποίοι 
έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο αµερικα-
νικό ιατρικό περιοδικό «NEJM Evicence», 
πραγµατοποίησαν µια τυχαιοποιηµένη και 

ελεγχόµενη κλινική µελέτη 107 ατόµων µε 
ήπια γνωστική εξασθένηση µε µέση ηλικία 
71 ετών. Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε 
δύο οµάδες: η µία συµπλήρωνε σταυρόλεξα 
και η άλλη έπαιζε βιντεοπαιχνίδια συστηµα-
τικά επί 12 εβδοµάδες και πιο περιστασιακά 
για άλλες 78 εβδοµάδες.

Οι εξετάσεις µετά το πείραµα έδειξαν ότι η 
οµάδα του σταυρόλεξου είχε καλύτερες γνω-
στικές και µνηµονικές επιδόσεις, τόσο µετά 
από 12 όσο και µετά από 78 εβδοµάδες. Επι-
πλέον, η µαγνητική απεικονιστική εξέταση 
του εγκεφάλου τους έδειξε µικρότερη συρρί-
κνωση κατά µέσο όρο σε όσους έλυναν σταυ-
ρόλεξα. Γενικότερα, τα µέλη της οµάδας του 

σταυρόλεξου είχαν καλύτερη λειτουργία στις 
καθηµερινές δραστηριότητές τους.

«Είναι η πρώτη µελέτη που επιβεβαιώνει 
τόσο τα βραχυπρόθεσµα όσο και τα πιο µα-
κροπρόθεσµα οφέλη των σταυρόλεξων σε 
σύγκριση µε κάποια άλλη παρέµβαση. Τα ευ-
ρήµατα είναι σηµαντικά λαµβανοµένης υπό-
ψη της δυσκολίας να υπάρξει βελτίωση µέσω 
παρεµβάσεων στις περιπτώσεις ήπιας γνω-
στικής διαταραχής», δήλωσε ο δρ Ντεβανάντ.

Οι ερευνητές τόνισαν πάντως την ανάγκη 
να επιβεβαιωθούν αυτά τα αποτελέσµατα µέ-
σω µιας µεγαλύτερης έρευνας, µε τη συµπε-
ρίληψη µιας οµάδας ελέγχου που δεν θα κά-
νει καµία γνωστική εξάσκηση.

Τα σταυρόλεξα διατηρούν τη μνήμη των ηλικιωμένων

Α 
ρκετοί άνθρωποι -έως 
ένας στους πέντε- που 
επιβίωσαν µετά από 
καρδιακή ανακοπή χάρη 

σε καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση 
(ΚΑΡΠΑ), µπορούν να περιγράψουν 
στη συνέχεια επιθανάτιες εµπειρί-
ες που τους συνέβησαν όσο είχαν χά-
σει τη συνείδησή τους και βρίσκονταν 
στο κατώφλι του θανάτου. Αυτό απο-
καλύπτει µια νέα επιστηµονική πολυ-
κεντρική κλινική µελέτη (AWARE II - 
AWAreness during REsuscitation) που 
πραγµατοποιήθηκε σε ΗΠΑ και Βρετα-
νία και παρουσιάστηκε την Κυριακή σε 
καρδιολογικό συνέδριο της American 
Heart Association στο Σικάγο.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον 
κορυφαίο στον κόσµο ειδικό σε θέµα-
τα επιθανάτιων εµπειριών, τον εντατι-
κολόγο δρ Σαµ Πάρνια, αναπληρωτή 
καθηγητή του Ιατρικής Σχολής του Πα-

νεπιστηµίου της Νέας Υόρκης και του 
ιατρικού κέντρου Langone Health, µε-
λέτησαν τις περιπτώσεις 567 ανθρώ-
πων των οποίων οι καρδιές σταµάτη-
σαν να χτυπούν ενόσω νοσηλεύονταν 
σε 25 νοσοκοµεία και οι οποίοι υποβλή-
θηκαν σε ΚΑΡΠΑ µεταξύ 2017-2020. 
Παρά την άµεση επέµβαση, λιγότερο 
από το 10% των ασθενών ανέρρωσαν 
επαρκώς για να πάρουν εξιτήριο από 
το νοσοκοµείο.

Από αυτούς, περίπου το 20% εί-
χαν να διηγηθούν αργότερα κάποιου 
είδους διαυγή επιθανάτια εµπειρία 
(near-death experience). Μεταξύ άλ-
λων, ανέφεραν µια αντίληψη διαχωρι-
σµού από το σώµα τους, την αποστασιο-
ποιηµένη παρατήρηση των συµβάντων 
στον εαυτό τους χωρίς να νιώθουν πό-
νο, µια θετικότερη εσωτερική αξιολόγη-
ση της ζωής τους και της στάσης τους 
προς τους άλλους κ.α. Οι ερευνητές 

ανέφεραν ότι αυτές οι εµπειρίες είναι 
διαφορετικές από ψευδαισθήσεις, πα-
ραισθήσεις ή όνειρα.

Η µελέτη του εγκεφάλου επίσης 
έδειξε µια αυξηµένη δραστηριότητα µε 
εγκεφαλικά κύµατα γάµα, δέλτα, θήτα, 
άλφα και βήτα έως µία ώρα µετά την 
εφαρµογή της τεχνικής ΚΑΡΠΑ. Ορι-
σµένα από τα κύµατα αυτά υπό φυσιο-
λογικές συνθήκες συµβαίνουν όταν οι 
άνθρωποι έχουν κανονική συνείδηση 
και επιτελούν ανώτερες νοητικές λει-
τουργίες όπως σκέψη, µνήµη και αντί-
ληψη.

«Αυτές οι εµπειρίες και οι αλλαγές 
των εγκεφαλικών κυµάτων µπορεί να 
είναι τα πρώτα σηµάδια της αποκαλού-
µενης επιθανάτιας εµπειρίας και τις ανι-
χνεύσαµε για πρώτη φορά σε µια µεγά-
λη µελέτη. Τα ευρήµατα µας παρέχουν 
ενδείξεις ότι όσο βρίσκονται στο κατώ-
φλι του θανάτου και σε κώµα, µερικοί 

άνθρωποι βιώνουν µια µοναδική εσω-
τερική συνειδητή εµπειρία, µεταξύ άλ-
λων έχοντας επίγνωση χωρίς να νιώ-
θουν άσχηµα», δήλωσε ο δρ Πάρνια.

Πρόσθεσε ότι αυτή η διαυγής και 
έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα, 
µαζί µε τις αφηγήσεις ιστοριών επιθα-
νάτιων εµπειριών, δείχνει ότι η ανθρώ-
πινη αίσθηση του εαυτού και της συ-
νείδησης, όπως και άλλες βιολογικές 
σωµατικές λειτουργίες, πιθανώς δεν 
σταµατά τελείως κοντά στη στιγµή του 
θανάτου.

«Αυτές οι διαυγείς εµπειρίες δεν 
µπορούν να θεωρηθούν “τρικ” ενός 
διαταραγµένου ή θνήσκοντος εγκε-
φάλου, αλλά µάλλον µια µοναδική αν-
θρώπινη εµπειρία που αναδύεται στο 
κατώφλι του θανάτου. Καθώς ο εγκέ-
φαλος “κλείνει”, σταµατούν και πολλά 
από τα φυσικά συστήµατα αναστολής 
που διαθέτει. Αυτό παρέχει πρόσβαση 

στα βάθη της συνείδησης ενός ανθρώ-
που, µεταξύ άλλων στις αποθηκευµέ-
νες αναµνήσεις, σε σκέψεις από την 
πρώιµη παιδική ηλικία και σε άλλες 
όψεις της πραγµατικότητας. Μολονότι 
κανένας δεν ξέρει τον εξελικτικό σκοπό 
αυτού του φαινοµένου, ξεκάθαρα εγεί-
ρει προκλητικά ερωτήµατα για την αν-
θρώπινη συνείδηση, ακόµη και κατά 
τον θάνατο», ανέφερε ο Πάρνια.

Οι ερευνητές επεσήµαναν ότι αν 
και οι έως τώρα µελέτες δεν έχουν κα-
ταφέρει να αποδείξουν πλήρως την 
πραγµατικότητα ή το νόηµα τέτοιων 
εµπειριών των ασθενών και τους ισχυ-
ρισµούς τους για την ύπαρξη επίγνω-
σης σχετικά µε τον θάνατο, έχει αποδει-
χθεί επίσης αδύνατο να καταρριφθούν 
αυτοί οι ισχυρισµοί και οι εµπειρίες. Γι’ 
αυτό υπογράµµισαν την ανάγκη οι επι-
θανάτιες εµπειρίες να τύχουν περαιτέ-
ρω απροκατάληπτης έρευνας.



ΚΡΙΟΣ
Σε προσωπικό επίπεδο, βάλτε το µυαλό σας 
να δουλέψει σαν ένα είδος πυξίδας, για να 
µπορέσετε να κάνετε φανερές τις δικές σας 
συναισθηµατικές ανάγκες στο άτοµο που 
σας ενδιαφέρει και παράλληλα να καλύψετε 
και τις δικές του, ανταλλάσσοντας χώρο και 
χρόνο ο ένας για τον άλλο. Μείνετε εγκρα-
τείς, διαλλακτικοί και αρκεστείτε σε αυτό που 
µπορείτε να έχετε, καθώς υπάρχει ακόµα στε-
νότητα στα οικονοµικά σας και ίσως δεν έχετε 
ακόµα τα περιθώρια που χρειάζεστε.

ΤΑΥΡΟΣ 
Κάτι που σας ενδιαφέρει πολύ θα µπορέσε-
τε να το πετύχετε, αρκεί να πιστέψετε και οι 
δύο στον εαυτό σας και να µη χάνετε τις ελπί-
δες σας στο µέλλον, επειδή το παρόν είναι δύ-
σκολο. Αποφύγετε κάθε ρίσκο τώρα που είναι 
δύσκολη περίοδος για ανοίγµατα και φτιάξ-
τε ένα σταθερό πρόγραµµα που θα σας βοη-
θήσει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων 
σας. Φανείτε συνεργάσιµοι σε λογικές προτά-
σεις και µη ριψοκινδυνεύσετε για ιδέες άλλων.

∆Ι∆ΥΜΟΙ 
Γίνονται κάποιες σηµαντικές αλλαγές στη ζωή 
σας, αλλά ακόµα δεν έχουν διαµορφωθεί πλή-
ρως και πιθανόν να επηρεαστείτε ποικιλοτρό-
πως από οικονοµικά και ψυχολογικά γεγονό-
τα. Επιστρατεύστε το χιούµορ σας που σώζει 
και στα πιο δύσκολα, όταν νιώθετε την πίεση 
της καθηµερινότητας πάνω σας. Σεβαστείτε τις 
διαφορετικές απόψεις και όλα θα πάνε πολύ 
καλύτερα. Φροντίστε να αλλάζετε συχνά πα-
ραστάσεις γιατί το σύντροφό σας δεν τον φο-
βίζει η δέσµευση αλλά η ρουτίνα. Με την πα-
ρουσία και το δυναµισµό σας, γοητεύετε τον.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
∆ιεκδικήστε τα δικαιώµατά σας και ότι πιστεύετε 

ότι σας αξίζει πραγµατικά. Συνεχίστε τα θέµατά 
σας µε τους ίδιους ρυθµούς και µην υποχωρεί-
τε µε την πρώτη δυσκολία. Εάν υπάρξουν υπερ-
βολικές εκδηλώσεις αγάπης από κάποιους, µην 
πείθεστε τόσο εύκολα. Φροντίστε να κινηθείτε 
και να ενεργήσετε καταλλήλως, πριν αλλάξουν 
οι συνθήκες που σας ευνοούν. Για να πετύχετε 
αυτά που θέλετε, δεν πρέπει να παρουσιάζετε τις 
απόψεις µε τρόπο εγωιστικό.

ΛΕΩΝ 
Η επιτυχία απαιτεί δράση, φαντασία και µείωση 
της αναποφασιστικότητας. Η άσχηµη ψυχολογική 
σας διάθεση δε θα σας βοηθήσει να πετύχετε αυ-
τά που επιθυµείτε. Για να γλιτώσετε τα παραπάνω 
προβλήµατα, προσπαθήστε να είστε περισσότερο 
διπλωµάτες. Ζητήστε τη στήριξη και τη βοήθεια 
των άλλων µε ευγένεια και θα δείτε ότι θα σας την 
παρέχουν. Προγραµµατίστε τις ενέργειές σας, για-
τί όλα θα εξαρτηθούν από τις προσπάθειές σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Μικροπροβλήµατα που θα υπάρχουν στον ερ-
γασιακό σας χώρο, είναι πολύ πιθανόν να εξε-
λιχθούν σε εντάσεις και να σας θέσουν εκτός 
ελέγχου, καθώς και να προκαλέσουν ρήξη στις 
σχέσεις µε τους συνεργάτες σας. Οι δυνατότη-
τες αλλά και οι ευκαιρίες για να προχωρήσετε 
επιτυχώς και δυναµικά µπροστά θα υπάρξουν, 
γι’ αυτό φροντίστε να έχετε ανοιχτά τα µάτια 
σας και να µην τις αφήσετε να χαθούν.

ΖΥΓΟΣ 
Μην ρίξετε και άλλο λάδι στη φωτιά, όταν βλέπε-
τε ότι το κλίµα του εκνευρισµού είναι διάχυτο και 
προσέξτε τον τρόπο που θα εκφραστείτε. Αφήστε 
για αργότερα τις οριστικές αποφάσεις, γιατί τώ-
ρα το πιο πιθανό είναι να πείτε τέλος και να δια-
λύσετε συνεργασίες που σας χρειάζονται, αλλά 
είστε πολύ περήφανοι για να το παραδεχτείτε. 
∆είξτε σύνεση και επειδή τα έξοδα σας θα συνα-
γωνίζονται τα έσοδα, θα εξαρτάται καθαρά από 
εσάς η οικονοµική σας κατάσταση.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
Αλλάξτε λίγο τον τρόπο που σκέφτεστε και µη 
µένετε κολληµένοι στο παρελθόν, επαναλαµ-
βάνοντας συνέχεια τα ίδια λάθη. Ανοιχτείτε 
προς τα έξω και δεχθείτε προσκλήσεις που 
θα σας γίνουν αν θέλετε οι επόµενοι µήνες 
να σας βρουν δεσµευµένους και όχι να συ-
νεχίσετε να είστε µόνοι. Χρησιµοποιήστε την 
αισιοδοξία για να περάσετε όµορφες και ρο-
µαντικές στιγµές και να πάρει ο έρωτας άλλη 
διάσταση στη ζωή σας και να φωτίσει πιο λα-
µπρά τις µέρες και τις νύχτες σας. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Επειδή θα νιώθετε προς στιγµή αδύναµοι να 
αντιµετωπίσετε τις καταστάσεις, µην βιαστείτε 

να αλλάξετε τίποτα πάνω στη σχέση µε το σύ-
ντροφό σας, γιατί οι ανησυχίες και οι φόβοι 
σας είναι αβάσιµοι. Βάλτε σε τάξη την αταξία 
που υπήρχε το προηγούµενο διάστηµα και µια 
που όλα είναι πιθανά, δεν αποκλείεται ακό-
µα και ένας γάµος ή µια ευτυχή κατάληξη και 
ηρεµία, µετά από µια περίοδο εντάσεων και 
προστριβών.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Αφεθείτε στη µαγεία του έρωτα και να αρχί-
σετε να κοιτάτε µε άλλο µάτι ακόµα και ένα 
φιλικό σας πρόσωπο που σας δείχνει το ενδι-
αφέρον του. Προσαρµοστείτε στο νέο κλίµα 
που επικρατεί και ξεπεράστε τις ασύµφορες 
και βλαπτικές προσκολλήσεις σας σε πράγµα-
τα και συνήθειες, φροντίζοντας παράλληλα 
την υγεία και την εργασία σας. Εκµεταλλευ-
τείτε κάθε ευκαιρία για οικονοµική ή επαγ-
γελµατική ανάκαµψη, χωρίς να είστε αφηρη-
µένοι όταν διαπραγµατεύεστε κάτι σηµαντικό 
για το µέλλον σας.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Κάντε µια καινούρια αρχή µε περισσότερη αυ-
τοπεποίθηση, αντιµετωπίζοντας λογικά και ψύ-
χραιµα τις καταστάσεις, προτιµώντας τη δράση 
από τις πολλές σκέψεις, για να µη χάνετε πο-
λύτιµο χρόνο. Μην αναλάβετε καινούριες ευ-
θύνες αν δεν είστε σίγουροι ότι µπορείτε να 
ανταπεξέλθετε µακροπρόθεσµα, γιατί υπάρχει 
κίνδυνος να διαφωνήσετε µε δικούς σας αν-
θρώπους ή τους συνεργάτες σας. Ερωτικά θα 
ζήσετε µε ένταση, αλλά µπορείτε να αξιοποι-
ήσετε µια γνωριµία ή να αποφύγετε µια ρήξη.

ΙΧΘΥΣ 
∆είξτε προνοητικότητα για τα οικονοµικά σας, 
καθώς η διάλυση µιας συνεργασίας, επαγ-
γελµατικής ή συναισθηµατικής, είναι πιθανό 
να µην αποφευχθεί, αλλά θα είναι για κα-
λό. Μπορεί να είναι µια µεταβατική περίο-
δος που σας διευκολύνει στην διευθέτηση 
των υποθέσεών σας, ωστόσο θα επηρεαστεί-
τε αρκετά από τις δυσκολίες που θα συναντή-
σετε. ∆ιευθετήστε οικονοµικές εκκρεµότητες 
και προσπαθήστε να είστε εγκρατείς, χωρίς 
να σας πιάνει πανικός, γιατί υπάρχουν πολ-
λοί τρόποι που µπορούν να σας βγάλουν από 
το αδιέξοδο.

Στις 17 η Αφροδίτη περνάει στον Τοξότη, κάνοντάς σας να κινείστε µε περισσότερο τόλµη, θάρρος και αποφασιστικότητα. 
Θα είστε ανοιχτοί σε ρίσκα, περιπέτειες και νέες γνωριµίες. Περάστε χρόνο µε φίλους και αγαπηµένα πρόσωπα µια 
που η διάθεσή σας θα είναι καλή, αλλά φροντίστε να µην το παρακάνετε περί ελευθερίας. Στις 18 ο Ερµής περνάει στον 
Τοξότη, κάνοντάς σας να λειτουργείτε  µε ενθουσιασµό και πάθος. Αφήστε την ευαίσθητη πλευρά σας να βγει προς τα 
έξω, προσελκύστε τα άτοµα που σας ενδιαφέρουν και αξιοποιήστε ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν. 

Ρίσκα, περιπέτειες και νέες γνωριμίες
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K
αι ελληνικό ενδιαφέ-
ρον είχαν οι ενδιάµε-
σες εκλογές των ΗΠΑ 
καθώς τουλάχιστον 

τέσσερις από τους έξι οµογενείς 
οµοσπονδιακούς βουλευτές ανα-
νεώνουν τη θητεία τους στο Κο-
γκρέσο.

Ειδικότερα, οι Νικόλ Μαλλι-
ωτάκις, Γκας Μπιλιράκης, Τζον 
Σαρµπάνης και Κρις Πάππας 
βγήκαν αλώβητοι από τις εκλογι-
κές µάχες, κάτι που είναι ευνοϊκό 
για την προώθηση των ελληνικών 
εθνικών θεµάτων στο Κογκρέσο.

Αλλά και στη µάχη της Γερου-
σίας στην Πενσιλβάνια, µια κρί-
σιµη πολιτεία για τον εκλογικό 
χάρτη των ΗΠΑ, ο Μεχµέτ Οζ, 
υποψήφιος των Ρεπουµπλικανών, 
ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις 
µε την κυβέρνηση του Τούρκου 
Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, ηττήθηκε από τον ∆ηµοκρα-
τικό αντίπαλό του, Τζον Φέτερµαν.

Ο Φέτερµαν έχει ταχθεί ανοι-
χτά υπέρ όλων των ελληνικών θέ-

σεων και υπέρ του Οικουµενικού 
Πατριαρχείου. Συγκεκριµένα, ο 
Ρεπουµπλικανός Μπιλιράκης εξα-
σφάλισε το 70,5% στη 12η περιφέ-
ρεια της Φλόριντα ενώ η αντίπα-
λός του ∆ηµοκρατικός Κίµπερλι 
Γουόκερ εξασφάλιζε το 29,5%.

Επίσης, ο Κρις Πάππας ανα-
δείχθηκε νικητής στην 1η περι-
φέρεια του Νέου Χαµσάϊρ αφή-
νοντας πίσω την αντίπαλό του 
Καρολάιν Λεβίτ.

Μενέντεζ ο νεώτερος 
Την ίδια ώρα, η Ελλάδα αποκτά 
έναν ακόµη σύµµαχο στο Κογκρέ-
σο. Ο λόγος για τον Ρόµπερτ Με-
νέντεζ τον νεότερο, γιο του φιλέλ-
ληνα επικεφαλής της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Γε-
ρουσίας, Μπόµπ Μενέντεζ, ο 

οποίος, στην 8η Περιφέρεια του 
Νιου Τζέρσεϊ, ανακηρύχθηκε νι-
κητής έναντι του Ρεπουµπλικανού 
Μάρκος Αρόγιο.

Ο γιος του γερουσιαστή Με-
νέντεζ, δυναµικός αλλά συνά-
µα ταπεινός και καλλιεργηµένος, 
θεωρείται ανερχόµενη προσωπι-
κότητα στο ∆ηµοκρατικό Κόµµα. 
∆ιαθέτοντας ήδη έναν πανίσχυ-
ρο µηχανισµό στήριξης και πρω-
τοφανές ρεύµα για νέο υποψήφιο, 
αναµένεται να αναδειχθεί σε έναν 
ακόµη πόλο προώθησης των ελ-
ληνοκυπριακών θεµάτων στο Κο-
γκρέσο.

Ο Αλέξης Γιαννούλιας 
O Αλέξης Γιαννούλιας διαθέτο-
ντας ήδη πολύτιµη πολιτική εµπει-
ρία από το 2006, οπότε και διε-

τέλεσε υπουργός Οικονοµικών 
στο Ιλινόι, εξελέγη στη θέση του 
υπουργού Εσωτερικών της Πολι-
τείας. Ένα ισχυρότατο πολιτειακό 
αξίωµα, το τρίτο τη τάξει, το οποίο 
του δίνει τη δυνατότητα να ανελι-
χθεί γρήγορα τόσο στα κλιµάκια 
του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος όσο 
και στο Κογκρέσο, καθώς το Ιλι-
νόι είναι µια πολιτεία στην οποία 
ενδεχοµένως να υπάρξουν «ανοίγ-
µατα» τα επόµενα χρόνια σε τρεις 
πολύ σηµαντικές θέσεις.

Ο τρίτης γενικάς Ελληνοκύ-
πριος Τσάρλι Κριστ ηττήθηκε από 
τον Ρον ντε Σάντις ο οποίος επανε-
ξελέγη κυβερνήτης στη Φλόριντα. 
Η Ντίνα Τάϊτους, εξασφάλισε πο-
σοστό 50,3% έναντι του αντιπάλου 
της Μαρκ Ρόµπερτσον (47,4%).

Υπενθυµίζεται ότι ο Γκας Μπι-

λιράκης από κοινού µε τον Κρις 
Πάππας και την Κάρολιν Μαλό-
νει είχαν συντάξει επιστολή προς 
τον Αµερικανό υπουργό Εξωτερι-
κών, Άντονι Μπλίνκεν, εκφράζο-
ντας την αντίθεσή τους τόσο στην 
απόκτηση νέων µαχητικών αερο-
σκαφών F-16 όσο και στην ανα-
βάθµιση των υφιστάµενων.

Μαλλιωτάκις και Πάπας, 
σκληροί µαχητές για τα θέµατα 
που µας ενδιαφέρουν, διαδραµα-
τίζουν καθοριστικό ρόλο στο ελ-
ληνικό caucus του Κογκρέσου το 
οποίο δυστυχώς χάνει τρία πολύ-
τιµα µέλη του: τον Τεντ Ντόιτς που 
ανέλαβε επικεφαλής του AJC, τον 
Ελληνοαµερικανό Τσάρλι Κρίστι, 
που «θυσιάζεται» απέναντι στον 
εξαιρετικά δηµοφιλή Ντε Σάντις 
για το κυβερνείο της Φλόριντα, 
και τη διαχρονικά σταθερή σύµ-
µαχό µας Καρολάιν Μαλόνεϊ, η 
οποία έπεσε θύµα της επαναχάρα-
ξης στην περιφέρειά της µένοντας 
εκτός κατά την εσωκοµµατική δι-
αδικασία.

TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Ο Ρόµπερτ Μενέντεζ ο νεότερος, γιος του φιλέλληνα επικεφαλής της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Μπόµπ Μενέντεζ, στην 8η Περιφέρεια του 
Νιου Τζέρσεϊ, ανακηρύχθηκε νικητής έναντι του Ρεπουµπλικανού Μάρκος Αρόγιο

Κρις Πάππας Νικόλ Μαλλιωτάκη Τζον Σαρµπάνης Γκας Μπιλιράκης
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