
TPTODAY FREE PRESS

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 |  ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 29

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

Γ. Καντέλης:
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΝΔ
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και το σύνθημα για
την τελική επικράτηση
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Γράφει ο Ανδρέας Κωνσταντάτος

Γράφει ο Ειδικός Συνεργάτης Πολιτική ανάλυση-παρέμβαση της «TP» 
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■ Σελ. 6-7
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Με οδηγό
την αλήθεια

για όλους τους πολίτες



Σ
τις πρώτες του δηλώσεις µε-
τά τις καταγγελίες για ασέλ-
γεια και ξυλοδαρµούς σε βά-
ρος ανηλίκων στην Κιβωτό του 

Κόσµου προχώρησε ο πατέρας Αντώνι-
ος ο οποίος είναι και αυτός που ίδρυσε τον 
φορέα. «Να σας πω ότι είµαι πολύ θλιµµέ-
νος και στενοχωρηµένος µε όλα αυτά που 
ακούω γιατί έχουµε αφιερώσει τη ζωή µας 
25 χρόνια στο παιδί που είναι σε ανάγκη 
και κίνδυνο» είπε αρχικά µιλώντας στον 
Alpha. Υποστήριξε, δε, ότι τις καταγγελί-
ες «εµείς τις µάθαµε από δηµοσίευµα, δεν 
γνωρίζω κάτι περισσότερο».

«Αυτό που µπορώ να σας πω και που το 
έχω αναφέρει σε πολλές συνεντεύξεις εί-
ναι ότι εµείς έχουµε και φιλοξενούµε παιδιά 
που δεν είναι τα συνηθισµένα, είναι παιδιά 
από παραβατικές οικογένειες, που έχουν δι-
αµορφώσει τον χαρακτήρα τους, που δεν 
ήξεραν από όρια, που θέλουν να παραβα-
τούν. Η Κιβωτός µε όλο το εξειδικευµένο 
προσωπικό τους παιδαγωγούς και τους ψυ-
χιάτρους το πρώτο που κάνουµε είναι να 
προστατεύσουµε το τραύµα της ψυχής των 
παιδιών αυτών από την απώλεια του φυσι-
κού τους γονιού και αυτό είναι που πολλές 
φορές δεν µπορούν να συγχωρέσουν σε 
εµάς που ασχολούµαστε και πήραµε τη θέ-
ση αυτή» πρόσθεσε ο πατέρας Αντώνιος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο πατέρας 
Αντώνιος είπε ότι «δεν ξέρουµε το όνοµά 
του (σ.σ. του παιδιού που έκανε την καταγ-
γελία), το επίθετό του. Έχουµε πάρει τηλέ-
φωνο και ζητήσαµε περισσότερα στοιχεία 
αλλά δεν έχουµε απάντηση» προσθέτοντας 
επίσης ότι «όχι, δεν µε κάλεσε κανείς (σ.σ. 
για την υπόθεση)».

Σε νέα ερώτηση για το αν γνωρίζει 
ποιον αφορούν οι καταγγελίες ο πατέρας 
Αντώνιος επέλεξε και πάλι να µην δώσει 
ουσιαστική απάντηση λέγοντας ότι «στον 
Κολωνό µαζί µε τους παιδαγωγούς είναι 
30 άτοµα. Μιλήσαµε, τους µαζέψαµε και 
υποπτευόµαστε κι εµείς κάποια περιστα-
τικά. Εννοείται ότι µεταξύ µας συζητήσα-
µε και καθίσαµε όλοι µαζί. ∆εν έχει συµ-
βεί κάτι».

«Εννοείται ότι δεν περνάει από το 
µυαλό µου για ποιον µιλούν στον Κολω-
νό. Ψάξαµε να βρούµε τον άνθρωπο που 
έγραψε την αρχική καταγγελία για να µά-
θουµε περισσότερες πληροφορίες. Εµείς 
ζητάµε από τους εθελοντές ποινικό µη-

τρώο και τους εκπαιδεύουµε» επέµεινε ο 
ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσµου χωρίς 
να δίνει ξανά πλήρεις απαντήσεις.

Ο πατέρ Αντώνιος επιχείρησε να απα-
ντήσει και στην καταγγελία παιδαγωγού 
που απολύθηκε µετά από καταγγελίες 
που έκανε και απάντησε ότι «µιλάµε για 
ένα παιδαγωγό, περιµένουµε τα αποτελέ-
σµατα. Έχω ενηµερωθεί για το ποιος είναι 
και αποµακρύνθηκε από την πρώτη µέρα. 
Έγινε κουβέντα µαζί του αλλά ήταν πολύ 
εριστικός και δεν έκανε για τη δουλειά. 
Σύµφωνα µε το διευθυντή του καταστή-
µατος αποφάσισαν µετά από περιστατικό 
µε µια κλοπή. Θεωρήσαµε ότι ίσως και να 
έχει σχέση γι αυτό και αποµακρύνθηκε». 

Υπενθυµίζεται ότι για την υπόθεση βρί-
σκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση 
της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλί-
κων της Ασφάλειας Αττικής κατόπιν εντο-
λής του εισαγγελέα µετά την αναφορά 
που υπέβαλε ο «Συνήγορος του Πολίτη».

Σύµφωνα µε την ΕΛΑΣ, έως τώ-
ρα έχει καταθέσει στην Υποδιεύθυν-
ση Προστασίας Ανηλίκων ένας 19χρο-
νος σήµερα, ο οποίος υποστηρίζει ότι το 
2020 έπεσε θύµα ασέλγειας και κακο-
ποίησης από άτοµο που βρισκόταν σε 
δοµή της «Κιβωτού του Κόσµου». Σύµ-
φωνα πάντα µε την καταγγελία του, η 
κακοποίησή του συνεχίστηκε για µεγά-
λο χρονικό διάστηµα.

Ο χειρότερος 
«διαπραγματευτής»!

Editorial

Τις τελευταίες εβδοµάδες, ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απειλεί ότι θα 
επαναδιαπραγµατευθεί τα πάντα. Γιατί έτσι 
του αρέσει και µόνο αυτό µπορεί να κάνει, 
µάλλον…
Και όταν λέει τα πάντα, εννοεί από τις 
αµυντικές συµφωνίες µε τη Γαλλία, µέχρι 
την επανακρατικοποίηση της ∆ΕΗ και από 
την κατανοµή των κονδυλίων του Ταµείου 
Ανάκαµψης, µέχρι το νέο νόµο Χατζηδάκη για 
τα εργασιακά…
Θα πείτε: Γούστο του καπέλο του! Και µπορεί 
να είναι έτσι, αν ο ίδιος ο κ. Τσίπρας δεν 
ήταν ο χειρότερος διαπραγµατευτής που έχει 
βγάλει η χώρα, όπως έχει αποδείξει και η 
έρευνα του Χάρβαρντ, όπου αµφισβητούνται 
οι… ικανοτητές του.  
Πραγµατικά, προκαλεί απορία το γεγονός 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει τέτοια ζητήµατα, όπως 
η επαναδιαπραγµάτευση της αµυντικής 
συµφωνίας µε τη Γαλλία. Κάτι που ούτε 
µπορεί να γίνει εύκολα, και δεν έχει καµία 
λογική όταν πρόκειται για εθνική επιτυχία, 
καθώς προβλέπει τη στρατιωτική συνδροµή 
της Γαλλίας σε ενδεχόµενο στρατιωτικής 
επίθεσης από την Τουρκία, ενώ θα θέσει σε 
κίνδυνο τη γρήγορη παράδοση των φρεγατών 
και µαχητικών αεροσκαφών.
Ο Ερντογάν είναι βέβαιο ότι θα θελήσει να 
κρατήσει ψηλά την ατζέντα των απειλών προς 
την Ελλάδα λόγω των τουρκικών εκλογών 
και αυτό σηµαίνει ότι η χώρα µας θα πρέπει 
να έχει ενιαία φωνή και στάση, πέρα από 
κοµµατικά τερτίπια και παιχνίδια. 
Άλλωστε, από το κυβερνητικό του παρελθόν, 
όπως προείπαµε, ο Αλ. Τσίπρας δεν 
διακρίνεται για τη διαπραγµατευτική του 
ικανότητα. Για αυτό θα πρέπει να κρατηθούν 
µακριά τα παιχνίδια από την εθνική άµυνα 
όταν η Τουρκία απειλεί σε καθηµερινή βάση 
µε παραβιάσεις, επιχειρώντας να προκαλέσει 
θερµό επεισόδιο.
Βέβαια για να πετύχει όλες αυτές τις… 
επαναδιαπραγµατεύσεις του, ο κ. Τσίπρας θα 
πρέπει να του το επιτρέψει ο ελληνικός λαός, 
κάτι το οποίο δεν φαίνεται, αφού η ελληνική 
κοινωνία δεν διακατέχεται από το σύνδροµο 
της «αυτοχειρίας». 
Τα κατάφερε µια χαρά, µια φορά το 2015, µε 
το βραβείο της χειρότερης διαπραγµάτευσης, 
δεν χρειαζόµαστε κι άλλα βραβεία! 
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Ε∆ΣΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
7 βήματα, για να δώσουμε αξία στα σκουπίδια μας
Στον «αέρα» η δεύτερη φάση της εκστρατείας ευαισθητοποίησης , για να αλλάξου-
µε όλοι µαζί τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής.

Στην Αττική έχουµε αποφασίσει «να τα βάλουµε» µε ένα τέρας που ζει και µεγα-
λώνει σε όλο τον κόσµο: το τέρας των σκουπιδιών που απειλεί όχι µόνο την Αττική,  
αλλά ολόκληρο τον πλανήτη. Ένα τέρας που όσο το αφήνουµε να «τρέφεται» από τα 
σκουπίδια µας,  τόσο µεγαλύτερο γίνεται και τόσο πιο δύσκολη θα γίνει στο µέλλον, 
η αντιµετώπισή του.

Αυτό το τέρας των σκουπιδιών µπορούµε να το νικήσουµε και την εξέλιξη της προ-
σπάθειας για να πετύχουµε το στόχο αυτό , επιχειρεί να αναδείξει µε ένα συµβολικό 
τρόπο αλλά και µε πρακτικές οδηγίες, η δεύτερη φάση της καµπάνιας ενηµέρωσης 
και ευαισθητοποίησης, που υλοποιείται από τον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο Νο-
µού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ) και την Περιφέρεια Αττικής.

Μέσα από την β’ φάση της καµπάνιας προβάλλονται: 
n Τα 7 βήµατα που γίνονται σήµερα από τον Ε∆ΣΝΑ και την Περιφέρεια Αττικής, 
σε συνεργασία µε τους 66 ∆ήµους, για να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης των απορ-
ριµµάτων στο Λεκανοπέδιο. 
n Η προµήθεια και δωρεάν διανοµή σύγχρονου εξοπλισµού ανακύκλωσης, που το-
ποθετείται σταδιακά σε κάθε ∆ήµο της Αττικής, ώστε να µπορεί κάθε πολίτης να ανα-
κυκλώνει εύκολα
n Ο τρόπος για να βάλουµε στη ζωή µας τον καφέ κάδο και τη χωριστή συλλογή βι-

οαποβλήτων, που διευκολύνεται µέσα από τη δωρεάν διανοµή 200 καφέ απορριµ-
µατοφόρων και 45.000 κάδων στους δήµους.
n Η εκπαίδευση των πολιτών στην ανακύκλωση και την υιοθέτηση των αρχών της 
κυκλικής οικονοµίας, µέσα από τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ανακύκλωσης 
Αττικής και τα 60 κινητά πράσινα σηµεία που κυκλοφορούν σε καθηµερινή βάση, 
σε όλους σχεδόν τους δήµους.

Με απλά και κατανοητά βήµατα, ο κάθε πολίτης της Αττικής µπορεί να δώσει αξία 
στα σκουπίδια του, που είναι το κεντρικό µήνυµα της καµπάνιας .

Η δεύτερη φάση της καµπάνιας µας επιτρέπει να γνωρίσουµε όλα τα διαθέσιµα 
«όπλα» που πλέον έχουµε, ώστε να συµβάλλουµε στη λύση του προβλήµατος, δια-
χωρίζοντας τα απορρίµµατά από το σπίτι κιόλας, υιοθετώντας νέες πρακτικές όπως ο 
καφές κάδος και τοποθετώντας τα τελικά στους σωστούς κάδους και γωνιές ανακύ-
κλωσης, που πλέον βρίσκονται σε πολλά σηµεία σε όλη την Αττική.

Με τον τρόπο αυτό τα απορρίµµατα δεν θα γίνουν ποτέ σκουπίδια. Αντίθετα θα 
αποκτήσουν αξία.

Για να τα βάλουµε µε το τέρας των σκουπιδιών, απλά αξιοποιούµε τις δυνατότη-
τες που µας δίνει ο νέος εξοπλισµός που έχουµε στη διάθεσή µας. Βάζουµε τα σκου-
πίδια στους σωστούς κάδους και µε τον τρόπο αυτό τους δίνουµε αξία. 

Μάθε πως η Αττική γίνεται πρώτη στην ανακύκλωση στο doseaksia.gr και στο 
site του Παρατηρητηρίου Ανακύκλωσης Αττικής recycleattica.gr.



Σ
τρατηγική πρώτης κάλπης 
χαράσσει το Μέγαρο Μα-
ξίµου για τις εκλογές του 
2023 καθώς στο κυβερ-

νητικό στρατόπεδο εκτιµούν ότι εκεί θα 
κριθεί η αυτοδυναµία που επιδιώκει ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης. «Είναι η κάλπη 
που θα δώσει το σύνθηµα για την τελι-
κή επικράτηση στις δεύτερες εκλογές», 
σηµειώνουν συνεργάτες του επισηµαί-
νοντας ότι ένα ποσοστό που θα κινείται 
πάνω από το 32%, σε συνδυασµό µε µια 
καθαρή διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ στις 
πρώτες εκλογές µε την απλή αναλογι-
κή, θα δηµιουργήσουν το ρεύµα που 
απαιτείται ώστε µπροστά στον κίνδυνο 
ακυβερνησίας οι ψηφοφόροι να στηρί-
ξουν το πρώτο κόµµα για τον σχηµατι-
σµό κυβέρνησης.

Το δίληµµα το έθεσε ο πρωθυπουρ-
γός στην Πολιτική Επιτροπή της Ν∆: 
«θα προχωρήσουµε µπροστά ή θα γυ-
ρίσουµε πίσω» σηµειώνοντας ότι οι ψη-
φοφόροι θα κληθούν να διαλέξουν αν 
θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επικε-
φαλής κυβέρνησης Νέας ∆ηµοκρατίας 
ή τον Αλέξη Τσίπρα, επικεφαλής κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ. Τα ανάλογα διλήµµατα 
θα επεκταθούν σε όλους τους τοµείς της 
πολιτικής όπου το Μέγαρο Μαξίµου θε-
ωρεί ότι υπερτερεί ξεκάθαρα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και η σύγκριση των δύο κυβερνητι-
κών περιόδων είναι καταλυτική για την 
απόφαση των πολιτών. Τα στοιχεία των 
δηµοσκοπήσεων που φτάνουν στους συ-
νεργάτες του πρωθυπουργού επιβεβαιώ-
νουν αυτή την στρατηγική καθώς αποτυ-
πώνουν αυτή την υπεροχή. Η υπόθεση 
των παρακολουθήσεων έχει αφήσει το 
σηµάδι της στην εικόνα της κυβέρνησης, 
όµως, δεν πρόκειται για µια φθορά που 
µεταβάλει το πολιτικό σκηνικό. Ακόµα 
και οι ψηφοφόροι που ψέγουν την κυ-
βέρνηση για την υπόθεση, προερχόµε-
νοι κυρίως από το κέντρο, παραµένουν 
απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν επιθυ-
µούν την επαναφορά του στην κυβέρνη-
ση. Μεγάλη διαφορά σε όλες τις µετρή-
σεις καταγράφει και ο κ. Μητσοτάκης 
έναντι του Αλέξη Τσίπρα για την θέση 
του πρωθυπουργού καθιστώντας το δί-
ληµµα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» καθο-
ριστικό στο δρόµο προς τις κάλπες. Τα 
πεπραγµένα του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 
2015 -2019 δεν έχουν ξεθωριάσει στη 
µνήµη των ψηφοφόρων και αυτό λει-
τουργεί υπέρ της κυβέρνησης.

 Το κλειδί για την εκλογική µάχη, 
όµως, όπως το περιγράφουν συνεργάτες 
του πρωθυπουργού, είναι η συσπείρω-
ση και η ενότητα της παράταξης αρχικά 
και του κοινωνικού ρεύµατος που έδωσε 
την µεγάλη νίκη της Ν∆ στις εκλογές του 
2019. «∆εν υπάρχει χώρος ούτε για τη δι-
κή µας εσωστρέφεια, ούτε για αδράνεια 

των γύρω µας», σύµφωνα µε τον κ. Μη-
τσοτάκη. Το κόµµα, άλλωστε, είναι αυτό 
που καλείται να δώσει την µάχη σε όλες 
τις περιφέρειες, ενώ µπροστά σε αυτή 
την προσπάθεια θα βρίσκεται ο πρωθυ-
πουργός µε περιοδείες σε όλη τη χώρα 
που θα πυκνώσουν τους επόµενους µή-
νες, ενώ αυτή την εβδοµάδα θα επισκε-
φθεί την Πάτρα. «Σας θέλω δίπλα µου 
για την Πατρίδα, τη ∆ηµοκρατία, για 
τους Έλληνες, για την Παράταξη», είπε 
απευθυνόµενος στα µέλη της Πολιτικής 
Επιτροπής δίνοντας τον τόνο σε µια οµι-
λία µε προεκλογικά χαρακτηριστικά.

 Η ενότητα και η συσπείρωση κα-
θίστανται πιο σηµαντικές από ποτέ την 
στιγµή που η κεντροδεξιά παράταξη 
αναµένει έναν πόλεµο φθοράς, σκαν-
δαλολογίας και συκοφαντίας από τον 
ΣΥΡΙΖΑ. «Αυτό είναι το τελευταίο τους 
καταφύγιο µπροστά στην αδυναµία αρ-
θρώσουν σύγχρονο πολιτικό λόγο που 
θα δίνει απαντήσεις στα προβλήµατα 
των πολιτών», σηµειώνουν συνεργά-
τες του κ. Μητσοτάκη. Από την πλευρά 
της η κυβέρνηση θα επιµείνει στην θετι-
κή ατζέντα των πεπραγµένων της αφή-

νοντας τον ΣΥΡΙΖΑ «στον βούρκο της 
πολιτικής όπου έχει µάθει να διαβιώνει 
σπέρνοντας διχασµό µε λάσπη και απει-
λές», όπως λένε χαρακτηριστικά.

Ένα από τα µεγάλα µέτωπα στην πο-
ρεία προς της εκλογές, σύµφωνα µε τον 
κ. Μητσοτάκη, είναι τα εθνικά θέµατα 
«µε έναν πόλεµο στην καρδιά της ηπεί-
ρου αλλά και έναν απρόβλεπτο γείτο-
να που δανείζεται επιθετικές πρακτικές 
και αυτοκρατορικά οράµατα από τον Ρώ-
σο εισβολέα». Η εσωτερική κατάσταση 
στην Τουρκία, η οποία βαδίζει και αυτή 
σε εκλογές, οδηγεί την ηγεσία της σε δι-
αρκώς κλιµακούµενη επιθετικότητα κα-
θώς επιχειρεί να καλύψει πίσω από το 
αφήγηµα του «κακού γείτονα» τα τερά-
στια προβλήµατα της τουρκικής κοινω-
νίας. Πρόκειται για ένα εθνικό µέτωπο 
που θα παραµείνει ανοιχτό όσο η Τουρ-
κία κινείται εκτός του πλαισίου του ∆ι-
εθνούς ∆ικαίου και µε την αξιωµατική 
αντιπολίτευση να υπονοµεύει τις συµµα-
χίες και την θωράκιση της χώρας, όπως 
σηµειώνουν κυβερνητικά στελέχη. Υπο-
νόµευση που φτάνει στο σηµείο να κα-
λεί τον Γάλλο Πρέσβη να τον απειλήσει 

«ότι θα καταργήσει την αµοιβαία αµυ-
ντική συµφωνία εάν δεν υπάρχει -λέει- 
ελληνική προστιθέµενη αξία», όπως το 
έθεσε ο πρωθυπουργός. «Θα ανατινά-
ξει δηλαδή µια εθνική επιτυχία που έκα-
νε περήφανους όλους τους Έλληνες και 
ενόχλησε µόνο δύο κέντρα: την Τουρκία 
και τους εµπόρους όπλων, που ασφαλώς 
δεν είχαν θέση σε µία διακρατική συνερ-
γασία», συµπλήρωσε για να χαρακτηρί-
σει τον κ. Τσίπρα «εθνικό µειονέκτηµα». 
«Ο κ. Ερντογάν, βέβαια, δεν κρύβει ότι 
θα προτιµούσε τον κ. Τσίπρα απέναντί 
του. Όµως έχει εµένα, που του απευθύ-
νοµαι. Και έχει εµένα γιατί αυτό επέλεξε 
ο κυρίαρχος ελληνικός λαός και κανείς 
άλλος», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Οι συµµαχίες της χώρα όµως είναι 
πιο ισχυρές από τα τερτίπια του ΣΥΡΙ-
ΖΑ καθώς τα χαστούκια προς την Άγκυ-
ρα διαδέχονται το ένα το άλλο. 22 Αµερι-
κανοί βουλευτές υπογράφουν επιστολή 
προς την ηγεσία της Επιτροπής Αµυντι-
κών Υποθέσεων στην Βουλή και στην 
Γερουσία να συµπεριληφθεί στον Αµυ-
ντικό Προϋπολογισµό η τροπολογία που 
περιορίζει την δυνατότητα της κυβέρνη-

σης του Τζο Μπάιντεν να πουλήσει αε-
ροσκάφη F-16 και κιτ εκσυγχρονισµού 
στην Τουρκία διασφαλίζοντας ότι τα 
αµερικανικά µαχητικά δεν θα χρησιµο-
ποιηθούν για την παραβίαση της ελλη-
νικής εθνικής κυριαρχίας «υπονοµεύο-
ντας την ενότητα εντός της Συµµαχίας», 
όπως σηµειώνουν. Και µπορεί ο Ταγίπ 
Ερντογάν να πήρε τα ευχολόγια του Τζο 
Μπάιντεν κατά τη συνάντηση τους στο 
περιθώριο της G20, ότι ο ίδιος βλέπει θε-
τικά το τουρκικό αίτηµα, όµως την ίδια 
ώρα ο Γερουσιαστής Μενέντεζ ξεκα-
θάριζε ότι «ως πρόεδρος της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων δεν θα εγκρί-
νω την πώληση κανενός F-16 στην Τουρ-
κία µέχρι να σταµατήσει την εκστρατεία 
των προκλήσεων στην ευρύτερη περιο-
χή». Όπως σηµειώνουν αναλυτές «δεν 
κοστίζει τίποτα στον Αµερικανό πρόεδρο 
να δίνει φρούδες ελπίδες στον κ. Ερντο-
γάν», όµως η απόφαση ανήκει στον κ. 
Μενέντεζ ο οποίος έχει ισχυροποιήσει τη 
θέση του στη Γερουσία και δεν δέχεται 
πιέσεις από κανέναν. Ξεκάθαρο µήνυµα 
προς την Άγκυρα και από τον Εµανουέλ 
Μακρόν που µετά την συνάντηση που εί-
χε µε τον Τούρκο πρόεδρο στην Ταϊλάν-
δη τόνισε ότι «η  κυριαρχία της Ελλάδας 
επί των νησιών του Αιγαίου δεν αµφι-
σβητείται και δεν µπορεί να αµφισβητη-
θεί . Και πάλι επαναλαµβάνω πώς πρέ-
πει οι διαφορές δεν λύνονται µε απειλές 
και µονοµερείς πρωτοβουλίες». 
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ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΙΑ Ν∆
Το σχέδιο Μαξίµου για την πρώτη κάλπη

και το σύνθηµα για την τελική επικράτηση

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης

Ένα ποσοστό πάνω από το 32%, σε συνδυασµό µε µια καθαρή διαφορά από τον 
ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες εκλογές µε την απλή αναλογική, θα δηµιουργήσουν το 

ρεύµα που απαιτείται ώστε µπροστά στον κίνδυνο ακυβερνησίας οι ψηφοφόροι να 
στηρίξουν το πρώτο κόµµα για τον σχηµατισµό κυβέρνησης
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Τέσσερεις στρατηγικές προτεραιότητες 
βιώσιμης ανάπτυξης για τον Όμιλο ΟΤΕ
Το όραµα και τη στρατηγική που ακολουθεί 
για να είναι ο κορυφαίος πάροχος ψηφι-
ακών υπηρεσιών µε επίκεντρο τη Βι-
ώσιµη Ανάπτυξη, παρουσίασε ο Όµιλος 
ΟΤΕ. Η Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι ενσω-
µατωµένη στην επιχειρηµατική στρατηγι-
κή και λειτουργία του Οµίλου και αποτελεί 
βασική του προτεραιότητα.
Όπως σχολίασε ο Πρόεδρος και ∆ιευθύ-
νων Σύµβουλος του Οµίλου ΟΤΕ, κ. Μιχά-
λης Τσαµάζ: «Οτιδήποτε κάνουµε ή σχεδιά-
ζουµε να κάνουµε, το κοιτάµε µέσα από το 
πρίσµα της βιώσιµης ανάπτυξης. Από 
τις επενδύσεις στα δίκτυα και τις υπηρεσί-
ες µας, µέχρι τα ICT έργα που υλοποιούµε, 
τους συνεργάτες που επιλέγουµε και την 
ανάπτυξη των ανθρώπων µας». 

Υλοποιώντας πάνω από το 60% των 
επενδύσεων του κλάδου, ο Όµιλος ΟΤΕ 
είναι ο µεγαλύτερος επενδυτής στις τηλε-
πικοινωνίες κι ένας από τους µεγαλύτερους 
στη χώρα. Είναι το 10% της κεφαλαιοποί-
ησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Συνει-
σφέρει το 2,7% του ΑΕΠ, δηµιουργεί πε-
ρίπου 75.000 άµεσες και έµµεσες θέσεις 
εργασίας, ενώ είναι παρών µε τις υπηρε-
σίες του στα περισσότερα ελληνικά σπίτια. 
«Όσο πιο µεγάλη είναι µία εταιρεία, τό-
σο πιο µεγάλη είναι η ευθύνη και τόσο πιο 
έντονο είναι το αποτύπωµά της στην κοι-
νωνία», ανέφερε σχετικά ο κ. Τσαµάζ. Και 
πρόσθεσε: «Ο Όµιλος ΟΤΕ αναλαµβάνει 
την ευθύνη που του αναλογεί. ∆εν υπάρ-
χει χρόνος για χάσιµο. Το αύριο είναι 
σήµερα. ∆εν αρκεί να κάνουµε το ελάχι-
στο, αυτό που απαιτεί ο Νόµος. Πρέπει να 
κάνουµε άλµατα, για να δούµε ουσιαστική 
αλλαγή. Και πρέπει να είµαστε όλοι µα-
ζί. Εταιρείες, Πολιτεία και κάθε ένας από 
εµάς ξεχωριστά.»

Βιώσιµη Ανάπτυξη από το 2012
Από το 2012, ο Όµιλος ΟΤΕ πέτυχε να 
βάλει τη βιωσιµότητα στο επίκεντρο κάθε 
εταιρικής λειτουργίας και επιχειρηµατικής 
του δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, µετρά σηµα-
ντικές επιτυχίες: 
l Από το 2017 έως το 2021, µείωσε τις εκ-
ποµπές από την κατανάλωση ενέργειας 
στις εγκαταστάσεις του κατά 85%, κυρίως 
µέσω χρήσης εγγυήσεων προέλευσης. 
l Το 100% της κατανάλωσης ηλεκτρισµού 
του Οµίλου στην Ελλάδα προέρχεται από 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ήδη από το 
2020.
l Το 2021 διαχειρίστηκε υπεύθυνα (ανακύ-

κλωσε ή επαναχρησιµοποίησε) περίπου το 
90% των αποβλήτων από όλες τις δραστη-
ριότητές του, συγκριτικά µε το 75% το 2018. 
l Οι προσλήψεις γυναικών αυξήθηκαν από 
30% το 2019, σε 40% το 2021.
l Έχει αναβαθµίσει τη χώρα, φτιάχνοντας 
υπερσύγχρονα δίκτυα σταθερής και κινη-
τής. Ο Όµιλος ΟΤΕ έχει περάσει πάνω από 
46.000 χιλιόµετρα οπτικών ινών κι έχει 
δώσει πρόσβαση σε ταχύτητες COSMOTE 
Fiber στο 70% των νοικοκυριών στην Ελ-
λάδα. Μόνο το δίκτυο FTTH θα φτάσει σε 
σχεδόν 1 εκατ. σπίτια κι επιχειρήσεις µέχρι 
το τέλος της χρονιάς. Στην κινητή, η πληθυ-
σµιακή κάλυψη του 4G είναι στο 99%, και 
του 5G θα έχει φτάσει στο 80% µέχρι το τέ-
λος της χρονιάς.
l 2,5 εκατ. ήταν οι επωφελούµενοι µόνο το 
2021, από τις περισσότερες από 45 πρωτο-
βουλίες ψηφιακής συµπερίληψης. 
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η κοινωνική 
συνεισφορά του Οµίλου ΟΤΕ που την τε-
λευταία 10ετία, ξεπερνά τα 40 εκατ. ευ-
ρώ. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν, το Πρό-
γραµµα Υποτροφιών, η υποστήριξη 60 
οργανισµών που φροντίζουν παιδιά, η 
κατασκευή 19 Τµηµάτων Επειγόντων 
Περιστατικών για παιδιά και η παροχή 
εξοπλισµού για Μονάδες Εντατικής Θε-
ραπείας κατά την περίοδο της πανδηµίας. 

Στρατηγική και δεσµεύσεις για 
έναν κόσµο καλύτερο για όλους
Η στρατηγική Βιώσιµης Ανάπτυξης του 
Οµίλου ΟΤΕ είναι πλήρως εναρµονι-
σµένη µε αυτή του Οµίλου Deutsche 
Telekom, και εστιάζει σε τέσσερεις προ-
τεραιότητες:  
l Κλιµατική Ουδετερότητα: Μείωση 
των εκποµπών, αύξηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και συµβολή στη µείωση 
του ανθρακικού αποτυπώµατος πελατών 
και συνεργατών. 
l Κυκλική Οικονοµία σε όλη την αλυ-
σίδα αξίας: Εξοικονόµηση φυσικών πό-
ρων και προώθηση των αρχών κυκλικής 
οικονοµίας σε όλη την αλυσίδα αξίας. 
l Συµπερίληψη & ίσες ευκαιρίες στην 
εργασία: Εταιρική κουλτούρα και καθηµε-
ρινή πρακτική του Οµίλου ΟΤΕ που προά-
γει τις αξίες της ∆ιαφορετικότητας, της Ισό-
τητας και της Συµπερίληψης.
l Ψηφιακή Κοινωνία για όλους: Κα-
θοριστική συµβολή του Οµίλου ΟΤΕ στον 
ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας και 
ταυτόχρονη διασφάλιση της ισότιµης συµ-

µετοχής όλων στον ψηφιακό κόσµο. 
Με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες 
που έχει θέσει, ο Όµιλος ΟΤΕ ανακοίνω-
σε πέντε βασικές δεσµεύσεις για το µέλ-
λον: 

l Κλιµατική Ουδετερότητα από τη λειτουρ-
γία του έως το 2025 και για όλη την αλυσί-
δα αξίας έως το 2040. 
l Μηδενικά απόβλητα από την παροχή 
υπηρεσιών τεχνολογίας σε χώρους υγειο-
νοµικής ταφής (ΧΥΤΑ) από το 2022.
l Συλλογή 400.000 κινητών συσκευών 
και αξεσουάρ προς ανακύκλωση ή ανακα-
τασκευή έως το 2024.
l Τουλάχιστον 30% των ανώτερων και 
ανώτατων διευθυντικών στελεχών να εί-
ναι γυναίκες µέχρι το 2024.
l Πάνω από 10 εκατ. επωφελούµενους 
από δράσεις ψηφιακής συµπερίληψης από 
το 2021-2024.

(Aπό αριστερά): 
Ο Πρόεδρος & 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Οµίλου ΟΤΕ, κ. 
Μιχάλης Τσαµάζ, η 
Executive Director 
Εταιρικής Επικοινωνίας 
& Βιώσιµης Ανάπτυξης 
Οµίλου ΟΤΕ, κα. 
Ντέπη Τζιµέα και η 
∆ιευθύντρια Βιώσιµης 
Ανάπτυξης & Εταιρικής 
Υπευθυνότητας Οµίλου 
ΟΤΕ, κα. Σταυρούλα 
Αγγελοπούλου

Ο Πρόεδρος & 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Οµίλου ΟΤΕ, κ. 
Μιχάλης Τσαµάζ



Α
πό την εποχή των ΚΑΦΑΟ του Θ. 
Τόµπρα και του ΠΑΣΟΚ, του Χρ. 
Μαυρίκη της Ν∆ και του Κων. Μη-
τσοτάκη,  της Vodafone µε τη «θυ-

µατοποίηση» της κυβέρνησης του Κώστα Καρα-
µανλή, τις παρακολουθήσεις ΚΚΕ, Πιτσιόρλα, 
του Pegasus επί Τσίπρα και τα «βαλιτσάκια» των 
επιχειρηµατιών της εποχής που κυκλοφορού-
σαν ελεύθερα, ως την υπόθεση Ανδρουλάκη, το 
Predator και τις λίστες µε δόσεις  από τον Βαξε-
βάνη και τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν περάσει κοντά σα-
ράντα χρόνια. 

 Κι όµως ακόµα µας κεντρίζουν το ενδιαφέ-
ρον οι υποκλοπές. ∆υστυχώς για τους περισσότε-
ρους,  ως ένα πιπεράτο γεγονός -αν άκουγαν και 
το περιεχόµενο τους θα ήταν το καλύτερό τους - 
και για τους λιγότερους ως πρόβληµα ∆ηµοκρα-
τίας. Η αντίσταση των πολιτών σε τέτοιες ειδήσεις 
έχει αµβλυνθεί, ίσως γιατί οι πολίτες γνωρίζουν 
πια, πως µε τη ψηφιακή τεχνολογία, εύκολα  µπο-
ρεί να παγιδευτεί ένα  κινητό τηλέφωνο χωρίς πο-
λυδάπανους µηχανισµούς, γιατί ξέρουν πως  «πα-
ρακολουθούνται» οι  επιλογές τους στο διαδίκτυο, 
γιατι οι υποκλοπές συνέβαιναν, συµβαίνουν και 
θα συµβαίνουν δυστυχώς παντού.

Παρότι η υπόθεση των υποκλοπών από το 
Predator είναι πολύ σοβαρή, δύσκολα θα υπάρ-
ξουν απαντήσεις, ποιός και γιατί και εξ αυτού  πο-
λιτικές επιπτώσεις.

Ο στόχος Τσίπρα 
Ο κ. Τσίπρας  ανέλαβε το έργο, να καταστήσει... 
ένοχο τον κ. Μητσοτάκη, µε την κατηγορία ότι πα-
ρακολουθούσε παράνοµα τους υπουργούς του και 
τους συνεργάτες του, ως να ήταν ο «µεγάλος αδελ-
φός», από ανασφάλεια ή από µια «αρρωστηµένη» 
αντίληψη για το επιτελικό κράτος, καταπατώντας 
νόµους  και παραβιάζοντας κάθε έννοια δηµοκρα-
τίας και διαφάνειας µε το κακόβουλο λογισµικό 
Predator.. 

Πάνω σ αυτό το σενάριο έστησε τον καµβά 
της πολιτικής αντιπαράθεσης του µε την κυβέρνη-
ση, προκειµένου να αλλάξει την ατζέντα, να «γκρι-
ζάρει» και να αποδοµήσει την εικόνα του πρωθυ-

πουργού, και να διαρρήξει τις σχέσεις του µε τον 
κεντρώο χώρο, που συνήθως είναι πιο ευαίσθη-
τος  σε ζητήµατα ηθικής και διαφάνειας, εν όψει 
των εκλογών.

Η συνταγή….
Το παιχνίδι όµως του κ. Τσίπρα  καταντάει πια  
µονότονο, όπως και ο στόχος του, που είναι ο κ. 
Μητσοτάκης, του οποίου  από το 2016  βλέπει  
συνεχώς τις πλάτες του, σε εκλογές και  δηµο-
σκοπήσεις. Μονότονο γιατί η κοµµατική αξιο-
ποίηση της υπόθεσης των υποκλοπών µοιάζει 
µε την υπόθεση Novartis.  Ένα υπαρκτό σκάν-
δαλο που ιντριγκάρει  την κοινή γνώµη, µε δι-
εθνείς αναφορές, «διακοσµείται» µε τοξικά δη-
µοσιεύµατα φιλικού τύπου, που στοχοποιούν  
τους πολιτικούς του αντιπάλους, χωρίς στοι-
χεία και αποδείξεις,  αρκούν µερικοί «κουκου-
λοφόροι» µάρτυρες.  Οι αρχικές σπερµολογίες  

γίνονται ειδήσεις, το θέµα έρχεται  στη Βου-
λή µε ερωτήσεις, η αλήθεια γίνεται ένα µε το 
ψέµα, οξύνεται η  πολιτική αντιπαράθεση και 
στο τέλος ο κ. Τσίπρας νοµίζει πως θα βγει νι-
κητής. Σηµειωση:  Ο φιλικός Τύπος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που ήταν πρωταγωνιστής στην υπόθε-
ση “Novartis”, είναι ξανά στο ίδιο ρόλο, χωρίς 
αποδείξεις και στοιχεία και στην υπόθεση των 
υποκλοπών.

Η… λογική Πολάκη 
Στην υπόθεση Novartis αντί  να ελέγχουν για-
τρούς και εταιρείες, όπως σε όλες τις χώρες,  εδί-

ωξαν εδώ τους πολιτικούς τους αντιπάλους.  Με 
βάση την …Πολάκεια λογική  «βαλε δυο τρεις 
φυλακή για να πάρουµε τις εκλογές», κρέµασε 
στα «µανταλάκια» ο κ. Τσίπρας χωρίς στοιχεία, 
δέκα πολιτικούς του αντιπάλους µεταξύ αυτών 
και δυο πρώην πρωθυπουργούς.

Για την ιστορία το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµ-
βούλιο έβαλε και τις δέκα υποθέσεις στο αρχείο, 
ενώ - τι ειρωνεία- στο εδώλιο του Ειδικού ∆ικα-
στηρίου βρίσκεται  τώρα ο κ. Παπαγγελόπου-
λος που µιλούσε για το «µεγαλύτερο σκάνδαλο» 
στην ιστορία της χώρας.

Το ίδιο επαναλαµβάνεται και τώρα. Οι απο-
καλύψεις για υποκλοπές και η ευρωπαϊκή διά-
σταση για την ύπαρξη του παράνοµου λογισµι-
κού Predator  στην Ελλάδα, δένει τη συνταγή 
του κ. Τσίπρα για νέα «σούπα» . Στόχος πάντα ο 
ίδιος, ο κ Μητσοτάκης. Μόνο που αυτή η σούπα, 
άρχισε να ξινίζει νωρίς...
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Το παιχνίδι του  καταντάει 
πια  µονότονο, όπως 
και ο στόχος του, που 
είναι ο Μητσοτάκης, 
του οποίου από το 2016  
βλέπει  συνεχώς τις 
πλάτες του, σε εκλογές 
και  δηµοσκοπήσεις. 
Μονότονο γιατί η κοµµατική 
αξιοποίηση της υπόθεσης 
των υποκλοπών µοιάζει µε 
την υπόθεση Novartis… 

Η... ΣΟΥΠΑΗ... ΣΟΥΠΑΗ... ΣΟΥΠΑ
των υποκλοπών του Τσίπρα 
ΞΙΝΙΖΕΙ



Χάλασε η “σούπα” του Αλέξη
Πρώτος ο κ. Μαντζουράνης,  δικηγόρος του Βα-
ξεβάνη, αποκαλύπτει πως δεν  υπάρχουν απο-
δείξεις και πως µόνο µε µάρτυρες - κουκουλο-
φόρους-  µπορεί να προχωρήσει η υπόθεση. 
«Υπάρχει αδυναµία κτήσης ή ανάκτησης των απο-
δείξεων, οι οποίες είτε έχουν εξαφανιστεί, µε την 
έννοια είτε έχουν καταστραφεί, είτε έχουν φυλα-
χτεί σε κάποιο ντουλάπι καλοκλειδωµένες».  

∆εύτερη η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, 
Θεανώ Φωτίου, που δεν βλέπει  τον κ. Μητσοτά-
κη πίσω από τις υποκλοπές, όπως ο αρχηγός της, 
αλλά οικονοµικά  συµφέροντα που είναι δυσαρε-
στηµένα από τη διανοµή του ΕΣΠΑ και του Τα-
µείου Ανάκαµψης.

Τρίτος ο κ. Τσακαλώτος, µε πιο προσεκτικές 
διατυπώσεις βρίσκεται στην ίδια γραµµή  µε την 
κα Φωτίου: «Το πρόβληµα µε τις παρακολουθή-
σεις είναι πρωτίστως πρόβληµα δηµοκρατίας και 

διαφάνειας, αλλά και οικονοµικής διακυβέρνη-
σης της χώρας, είναι το πώς εννοείτε εσείς ότι πρέ-
πει να ξοδευτεί το δηµόσιο χρήµα».

Το πουλόβερ ξηλώνεται για τον κ. Τσίπρα αλ-
λά  δεν πρόκειται να  σταµατήσει την τοξική πο-
λιτική του και τη στοχοποίηση του κ Μητσοτάκη. 
Μη έχοντας πρόταση για το µέλλον των ελλήνων 
και της χώρας θα  επιµείνει στις απόψεις του, ως 
ότου βρει έναν άλλο αντιπολιτευτικό σκαλοπάτι 
να  πλέξει… νέο πουλόβερ.  Είναι να απορεί κα-
νείς όµως,  µε την έλλειψη φαντασίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑίικου µηχανισµού που αναλίσκεται, όχι σε πα-
ραγωγή πολιτικής για τους πολίτες, αλλά λάσπης 
για τους αντιπάλους του…

Ο Κυριάκος ψάχνει
 για πολιτικό “ξέφωτο”
Για τον πρωθυπουργό  ο προεκλογικός αγώνας, 
ξεκίνησε και επίσηµα µε την οµιλία του στην Πολι-

τική Επιτροπή της Ν∆,  χωρίς όµως -ίσως για πρώ-
τη φορά-να τις τοποθετήσει την άνοιξη. Μίλησε 
απλά  για «εκλογές το 2023»  Ποιά Κυριακή όµως; 

Θα αποφασίσει όταν  κατακάτσει ο «κουρνια-
χτός» από το νέο κύµα των καταγγελιών για υπο-
κλοπές, όταν θα υπάρχει ένα πολιτικό «ξέφωτο» 
ώστε να περάσει πιο αποτελεσµατικά το µήνυµα 
του προς την κοινωνία, χωρίς τους τοξικούς αντι-
περισπασµούς Τσίπρα;  

«Μας ενδιαφέρει να ακουστεί το δικό µας 
µήνυµα µέσα σ ένα κλίµα ανοιχτού διαλόγου 
µε όλους και όχι σε κλίµα  διαλόγου κωφών και 

ακραίας πόλωσης», λένε από τη Ν∆.   
Θα υπάρξει µια τέτοια περίοδος; Πολλοί στη 

Ν∆ υποστηρίζουν πως οι εκλογές θα έπρεπε να 
έχουν γίνει πριν ή µετά το καλοκαίρι που µας πέ-
ρασε.  Ο κ. Μητσοτάκης όµως θέλει στο τέλος να 
συγκρίνουν οι ψηφοφόροι, το έργο της κυβέρνη-
σης του, µε το έργο της κυβέρνησης Τσίπρα για  να 
τους στείλει ένα καθαρό µήνυµα -δίληµµα :  «Θέ-
λετε µια καλή κυβέρνηση που µπορεί να κάνει και 
λάθη αλλά τα αναγνωρίζει και τα διορθώνει η µια 
λάθος κυβέρνηση». Ένα ερώτηµα που πρωτίστως 
θα έχει αποδέκτες τους κεντρώους κι όχι στους 
φανατικούς και τους «µονιµάδες» των κοµµάτων.

∆εν είναι  καθόλου εύκολο όµως να βρεθεί τέ-
τοιο «ξέφωτο». Γιατι κι αν ακόµα ξεφορτωθεί την 
βρώµικη υπόθεση των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ, 
µε τον φιλικό του Τύπο,  θα συνεχίσει µε επιθέσεις 
και θα τορπιλίζει την κανονικότητα, γιατι απλά δεν 
µπορεί να επιβιώσει σε αυτή και µε αυτή...
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Μ
ήνες πριν τη νίκη στις 
εκλογές του 2019, στα 
γραφεία της Ν∆ στην 
Πειραιώς, οι στενοί συ-

νεργάτες του πρωθυπουργού σχεδία-
ζαν µέχρι τελευταίας λεπτοµέρειας το 
νέο µοντέλο διακυβέρνησης. Το επι-
τελικό κράτος. 

Το Μέγαρο Μαξίµου θα γινόταν 
ο πυρήνας του κυβερνητικού έργο κα-
θώς είχε κριθεί ότι µόνο υπό µια στε-
νή κεντρική παρακολούθηση θα µπο-
ρούσαν να ξεπεραστούν εµπόδια, 
καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες του 
κρατικού µηχανισµού, που είχαν «γο-
νατίσει» όλες τις κυβερνήσεις στο πα-
ρελθόν, ώστε να τρέξουν γρήγορα οι 
µεταρρυθµίσεις που χρειάζεται η χώ-
ρα.

Σε αυτό το µοντέλο διακυβέρνη-
σης, λοιπόν,  η θέση του Γενικού Γραµ-
µατέα του πρωθυπουργού, µία ούτως 
ή άλλως ηλεκτρική καρέκλα, απο-
κτούσε ξεχωριστή σηµασία. 

∆εν χρειάστηκε χρόνος για να 
βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο και 
ο κ. Μητσοτάκης, όπως σηµειώνουν 
άνθρωποι που συµµετείχαν τότε στον 
σχεδιασµό, είχε εξ αρχής µόνο µια επι-
λογή στο µυαλό του: τον Γρηγόρη ∆η-
µητριάδη. 

Αυτός ήταν ο άνθρωπος που στα 
προεδρικά συστήµατα διακυβέρνη-
σης, όπως αυτό των Ηνωµένων Πο-
λιτειών, κατά µίµηση των οποίων στή-
θηκε το επιτυχηµένο µοντέλο του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, ονοµάζεται 
Chief of Staff.

O Έλληνας Chief of Staff
O Έλληνας Chief of Staff, ο Γρηγόρης 
∆ηµητριάδης δεν είχε µόνο συγγένεια 
µε τον πρωθυπουργό. Είχε συνάφεια 
και µε το «σύστηµα» της εξουσίας. Θυ-
µόταν τον εαυτό του, µικρός ακόµη, να 
παίζει µπάλα στο «γραφείο του παπ-
πού», του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, 
στο Μέγαρο Μαξίµου.

Ο Γρηγόρης ∆ηµητριάδης, πάντα 
είχαν µια ξεχωριστή σχέση και βρι-
σκόταν διαρκώς στο πλευρό του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη και από το 2004, 
βρισκόταν πολύ κοντά του. Η επαγ-
γελµατική τους σχέση ξεκίνησε από 
τη στιγµή που ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, κατέβηκε, για πρώτη φορά, βου-
λευτής µαζί µε τους Θανάση Νέζη και 
τον Ελπιδοφόρο Παπανικολόπουλο. 
Έµεινε κοντά του στο ∆ιοικητικής Με-
ταρρύθµισης, ως ειδικός σύµβουλος 
και ήταν ένα από τα δυνατά στελέχη 
στην καµπάνια διεκδίκησης της ηγεσί-
ας της Ν∆, διαδραµατίζοντας κοµβικό 
ρόλο τόσο στην εσωκοµµατική µάχη 
για την προεδρία του κόµµατος όσο και 
στην εκλογική αναµέτρηση του 2019. 

Αγαπηµένο εγγόνι
του Κων. Μητσοτάκη
Ο Γρηγόρης ∆ηµητριάδης είναι γιος 
της Κατερίνας Μητσοτάκη και του δι-
κηγόρου Σπύρου ∆ηµητριάδη. Ήταν 
το αγαπηµένο εγγόνι του Κωνσταντί-
νου Μητσοτάκη και διατηρούσε πάντα 
εξαιρετική σχέση µε την οικογένεια 
του πρωθυπουργού. Πάντα δραστή-
ριος και µε πολλές περγαµηνές στη 
δουλειά του, έχει καταφέρει να κερδί-
σει το σεβασµό ακόµη και των αντι-
πάλων του.

Ήταν αυτός που κάθε φορά έµπαι-
νε στη φωτιά, διαχειρίστηκε µικρές ή 
µεγάλες κρίσεις και φρόντιζε να δί-
νει λύσεις πριν ένα πρόβληµα φτάσει 
στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη. 

Είναι ο άνθρωπος που αποφεύγει 
τη δηµοσιότητα και παρεµβαίνει, µό-
νο, όταν κρίνεται απαραίτητο. Το µε-
γάλο πλάνο, είναι πάντα ο στόχος του 
και ξέρει καλά τα βήµατα, που οδηγούν 
στην υλοποίηση του.  Είναι ο πιο άµε-
σος και έµπιστος συνεργάτης του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, αποτελεί τον άν-
θρωπο των δύσκολων αποστολών και 

Γιατί ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος
στην κατάλληλη θέση και γιατί 

λείπει από το «σύστηµα» 
διακυβέρνησης της χώρας

 Ο Έλληνας
Chief Of Staff
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ταυτοχρόνως είναι αυτός που αναλαµ-
βάνει να σβήσει κάθε φωτιά που ανά-
βει, ειδικά τους πρώτους δύσκολους 
µήνες της ανάληψης της ηγεσίας του 
κόµµατος.  Όταν υπάρχει κάποιο πρό-
βληµα όλοι γνωρίζουν που θα πρέπει 
να απευθυνθούν για να δοθεί λύση. 
Είναι ο συνδετικός κρίκος µε τους βου-
λευτές, αυτός που ακούει τα παράπονα 
τους και κρατά τις ισορροπίες.

Ευφυής και εργασιοµανής 
Όσοι συνεργάστηκαν µαζί του τον 
περιγράφουν ως εξαιρετικά ευφυή, 
αλλά ακόµα και αυτοί που δεν είχαν 
καλές σχέσεις αναγνωρίζουν την τα-
χύτητα της σκέψης και την ικανότητα 
να διαχειριστεί µε αποτελεσµατικότη-
τα δυσεπίλυτα προβλήµατα. Είναι ορ-
γανωτικός, εργασιοµανής, έχει µανία 
µε την λεπτοµέρεια και είναι συγκε-
ντρωτικός. 

Προσόντα που δεν άφηναν περι-
θώρια αµφισβήτησης ότι ήταν ο κα-
τάλληλος άνθρωπος στην κατάλλη-
λη θέση ως γενικός γραµµατέας του 
πρωθυπουργού στο καινούργιο µο-
ντέλο διακυβέρνησης. Από την πρώ-
τη µέρα στο Μέγαρο Μαξίµου γίνεται 
σηµείο αναφοράς, τον εµπιστεύεται 
απόλυτα ο κ. Μητσοτάκης και αναλαµ-
βάνει όλες τις δύσκολες αποστολές. 

Αναµφισβήτητα µια προσωπικό-
τητα, που για πολλούς θεωρείται πρό-
τυπο. Σταθερός στις απόψεις του, µε 
εµπειρία από την πολιτική σκηνή της 
χώρας και ενηµερωµένος για τα πά-
ντα, έπαιρνε τις σωστές αποφάσεις 
στο κατάλληλο timing.

«∆εν προλαβαίνουµε
να κοιµηθούµε»
Όσοι δούλευαν µαζί του αυτά τα τρία 
χρόνια είχαν ένα παράπονο. «∆εν 
προλαβαίνουµε να κοιµηθούµε µε 
τους ρυθµούς που δουλεύει». Και ήταν 
αλήθεια. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
µα είναι το 13ου Συνέδριο της Ν.∆. 
µε το οποίο ασχολήθηκε ο ίδιος. Τα 
δηµοσιεύµατα εκείνης της περιόδου 
περιέγραφαν τον Γρηγόρη ∆ηµητριά-
δη µαζί µε δυο-τρεις στενούς συνερ-
γάτες του να κατάφθανει στον χώρο 
του Μetropolitan Expo πρώτος και να 
αποχωρεί τελευταίος.

Σε όλες τις µεγάλες κρίσεις, είναι 
αυτός που συµµετέχει σε όλες τις συ-
σκέψεις και αναλαµβάνει την ευθύ-
νη του συντονισµού. Τα ξενύχτια στο 
γραφείο, όπως περιγράφουν οι συ-
νεργάτες του, αµέτρητα, όπως και οι 
στιγµές έντασης. Ωστόσο, όλοι ήξε-
ραν ποιον έπρεπε να πάρουν τηλέ-
φωνο όταν κάτι «κολλούσε» και η 
φράση «δεν γίνεται» ήταν απαγο-
ρευµένη. 

Η διαχείριση 
του Έβρου 
Η συνεισφορά του στην αντιµετώπιση 
της εισβολής µεταναστών στον Έβρο 
που οργάνωσε η Τουρκία και τα αντα-
νακλαστικά που επέδειξε στον χειρι-
σµό της υπόθεσης του δίνουν πολλούς 
πόντους στο πρωθυπουργικό περιβάλ-
λον. Αποδεικνύει, όπως έλεγαν τότε, 
ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην 
κατάλληλη θέση. Εκτός από τις «επι-
κίνδυνες αποστολές» αναλαµβάνει να 
διαχειριστεί τις λεπτές ισορροπίες και 
στο εσωτερικό του κόµµατος, καθώς εί-
ναι αυτός που έχει επαφή µε κορυφαία 
στελέχη, όπως ο Αντώνης Σαµαράς 
και κρατά ζεστές τις σχέσεις.  Καθηµε-
ρινά σηκώνει το τηλέφωνο και µιλά 
µε τους υπουργούς για να λύσει προ-

βλήµατα ώστε να «τρέξει» το κυβερνη-
τικό έργο και να «σβήσει» τις κόντρες 
που δηµιουργούνται. Είναι, επίσης, ο 
κυµατοθραύστης εντός και εκτός Μα-
ξίµου για διάφορα ζητήµατα που προ-
έκυπταν πριν αυτά φτάσουν στον πρω-
θυπουργό.

Κυµατοθραύστης
εντός και εκτός Μαξίµου
Επιπλέον, του πιστώνεται από ανθρώ-
πους εντός και εκτός κυβέρνησης που 

συνεργάστηκαν µαζί του η ταχύτη-
τα στην διεκπεραίωση των υποθέσε-
ων που αναλάµβανε. Περιγράφουν 
το πόσο γρήγορα µπορούσαν να συ-
νεννοηθούν µαζί του για ένα θέµα και 
εφόσον είχαν καταλήξει σε συµφωνία 
ήξεραν ότι αυτή θα τηρούνταν.  

Η παραίτηση του και η αποµά-
κρυνση από το Μέγαρο Μαξίµου 
πριν τρεις µήνες αποτέλεσε ένα σοκ. 
Εντός και εκτός κυβέρνησης. Ίσως όχι 
για τον ίδιο. Ο Γρηγόρης ∆ηµητριάδης 
από πολύ µικρός έµαθε τα κατατόπια 
της πολιτικής. ∆εν θα µπορούσε να 
γίνει διαφορετικά για έναν από τους 
αγαπηµένους εγγονούς του Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη. Γνωρίζει πολύ κα-
λά ότι αυτές οι θέσεις δεν είναι για πά-
ντα και ακόµα καλύτερα ότι η πολιτική 

έχει τα πάνω και τα κάτω της. Και έχει 
δείξει ότι δεν είναι από τους ανθρώ-
πους που πτοούνται εύκολα. 

Άλλωστε από την αρχή το είχε ξε-
καθαρίσει: «∆εν έχω προσωπικές φι-
λοδοξίες στην πολιτική», έλεγε και συ-
νεχίζει να λέει στους ανθρώπους που 
τον γνωρίζουν.

∆ηµόσιες 
παρεµβάσεις του
Ξεχωρίσαµε κάποιες δηµόσιες αντι-
δράσεις του,  που επέλεξε να εκφρα-
στεί και να τοποθετηθεί, αποδεικνύο-
ντας, το ήθος και την φιλοσοφία ζωής, 
που τον κάνουν να ξεχωρίζει.

Ιδιαίτερη αίσθησή έκανε η ανάρ-
τηση του στο Τwitter όταν ευχαρίστησε 
τις δέκα νοσηλεύτριες από την Κρήτη 
που πήγαν εθελοντικά στη Θεσσαλο-
νίκη για να βοηθήσουν στη µάχη µε 
τον κορωνοϊό. Συγκεκριµένα έγραψε: 
«∆έκα νοσηλεύτριες από την Κρήτη 
µεταβαίνουν εθελοντικά στο Ιπποκρά-
τειο της Θεσσαλονίκης για να βοηθή-
σουν τους συναδέλφους τους και τους 
ασθενείς µε #COVID19 στη µάχη για 
τη ζωή. Ευχαριστούµε για το µήνυµα 
αλληλεγγύης κι ελπίδας. Έχετε τον ει-
λικρινή σεβασµό όλων µας!»

Ο Γρηγόρης, στην µάχη µε την 
πανδηµία ήταν κυριολεκτικά στην 
πρώτη γραµµή. Σίγουρος για τις απο-
φάσεις του πρωθυπουργού, στην 
αρχή της υγειονοµικής κρίσης εί-
χε δηλώσει: «Γίνεται µία πολύ καλή 
δουλειά, έχουµε προχωρήσει πολύ, 
µένουµε γραφείο και δίνουµε τον κα-
λύτερό µας εαυτό για να τα καταφέ-
ρουµε”. Η πεποίθηση του ο,τι θα τα 
καταφέρουµε στηριζότανε κυρίως σε 
τρείς κυβερνητικές επιλογές: “ Πρώ-
τον, γιατί ο Πρωθυπουργός πήρε τη 
σωστή απόφαση για την έγκαιρη υιο-
θέτηση των µέτρων, να µείνουµε σπίτι, 
δεύτερον, γιατί έχουµε υψηλό επίπεδο 
γιατρών, επιστηµόνων και νοσηλευτι-
κού προσωπικού και τρίτον,  λόγω της 
συνοχής της Ελληνικής κοινωνίας 
που έχει αντιδράσει πολύ θετικά στα 
µέτρα της κυβέρνησης».

Η επένδυση 
της Microsoft
Κάποιες από τις σηµαντικότερες υπο-
θέσεις που έφερε εις πέρας η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη ήταν η υπόθεση της 
επένδυσης της Microsoft στην Ελλά-
δα της πανδηµίας. Και όχι σε κάποια 
άλλη ενδιαφερόµενη χώρα αλλά και 
ο δύσκολος δρόµος προς τις προθέ-
σεις επένδυσης του Νταβός. Και εδώ 
ο Γρηγόρης ∆ηµητριάδης έπαιξε κα-
θοριστικό ρόλο συµβουλεύοντας τον 
Πρωθυπουργό ώστε να πάρει τις σω-
στές αποφάσεις.

Του Ειδικού Συνεργάτη

Η παραίτηση του και η αποµάκρυνση από το Μέγαρο Μαξίµου πριν τρεις 
µήνες αποτέλεσε ένα σοκ. Εντός και εκτός κυβέρνησης. Ίσως όχι για τον 

ίδιο. Από πολύ µικρός έµαθε τα κατατόπια της πολιτικής. ∆εν θα µπορούσε 
να γίνει διαφορετικά για έναν από τους αγαπηµένους εγγονούς του 

Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτές οι θέσεις δεν είναι 
για πάντα και ακόµα καλύτερα ότι η πολιτική έχει τα πάνω και τα κάτω της. 

Και έχει δείξει ότι δεν είναι από τους ανθρώπους που πτοούνται εύκολα

Όταν υπήρχε κάποιο πρόβληµα όλοι 
ήξεραν  που θα πρέπει να απευθυνθούν 
για να δοθεί λύση. Ήταν ο συνδετικός 
κρίκος µε τους βουλευτές, αυτός που 
άκουγε τα παράπονα τους και κρατούσε 
τις ισορροπίες µε τους υπουργούς



Η 
πολιτική ζωή του τόπου 
κινείται πάνω στις ράγες 
των υποκλοπών. Αξεδι-
άλυτη εν πολλοίς υπό-

θεση, ζοφερή αλλά και πολλαπλώς 
ακατανόητη, µπερδεµένη και πολύ-
πλοκη, λειτουργεί εδώ και µήνες 
σαν ενοχλητικό χαλίκι στο παπού-
τσι της κυβέρνησης και σαν βούτυρο 
στο ψωµί της αντιπολίτευσης. 

Αν και τον πρώτο καιρό που 
«έσκασε» φάνηκε ότι ως πολιτικό 
σήριαλ δεν θα έχει διάρκεια, η συ-
νέχεια της δείχνει µια αξιοπρόσε-
κτη αντοχή, ικανή να δηµιουργή-
σει εµφανές και µετρήσιµο πολιτικό 
αποτέλεσµα. Ήδη διαµορφώνει σε 
σηµαντικό βαθµό την ατζέντα στον 
δηµόσιο πολιτικό διάλογο, στην 
Βουλή, στην τηλεόραση, στις εφη-
µερίδες και στα social media. 

∆εν πρόκειται για ευχάριστη 
υπόθεση, κανένας δεν θέλει να ζει 
σε µια χώρα στην οποία παρακο-
λουθούνται οι επικοινωνίες του (τη-
λεφωνικές και ηλεκτρονικές) ή που 
υπάρχουν υπόνοιες παρακολούθη-
σης του, καθότι τέτοια πράγµατα 
σπάνια αποδεικνύονται κατά 100%. 
Βεβαίως, στο πολύπλοκο και τε-
χνολογικά υπερεξελιγµένο παγκό-
σµιο χωριό µας, υπάρχει πάνδηµη 
η βεβαιότητα ότι η παρακολούθηση 
ενός κινητού ή ενός υπολογιστή εί-
ναι µάλλον εύκολη ιστορία. Όποιος 
µπει στο στόχαστρο τέτοιων επαγ-
γελµατικών κυκλωµάτων είναι δύ-
σκολο να την γλυτώσει, το ξέρουν 
καλά όσοι δέχτηκαν ηλεκτρονικές 
επιθέσεις στους τραπεζικούς λογα-
ριασµούς τους από την Ταϊβάν ή την 
Νιγηρία. Το ξέρουν επίσης επικεφα-
λείς κραταιών οργανισµών µε προ-
ηγµένα συστήµατα ηλεκτρονικής 
ασφαλείας, που δέχτηκαν ανελέη-
τες και αποτελεσµατικές επιθέσεις 
χάκερς.

Aυξάνει τις ευθύνες
Αυτό φυσικά, δεν απαλλάσσει κα-
µία πολιτική ηγεσία από την ευθύνη 
διαφύλαξης των ασφάλειας των επι-
κοινωνιών των πολιτών της. Αντιθέ-
τως, αυξάνει τις ευθύνες όλων των 
υπευθύνων και επιτάσσει εγρήγορ-
ση και βούληση στην αντίδραση 
τους απέναντι σε τέτοια κυκλώµα-
τα. Αν µια χώρα αδυνατεί να διαφυ-
λάξει την ασφάλεια των τηλεφώνων 
του υπουργού εξωτερικών, των πολι-

τικών αρχηγών ή του αρχηγού ΓΕΕ-
ΘΑ, τι προοπτικές επιβίωσης έχει η 
χώρα αυτή; Οι τεχνολογικοί κολοσ-
σοί και οι ηλεκτρονικά επιθετικοί 
εχθροί γύρω της θα την καταπιούν.

Στην σηµερινή Ελλάδα βέβαια, 
το θέµα των υποκλοπών έχει µετε-
ξελιχθεί σε αντιπαράθεση άλλου 
είδους. Η αντιπολίτευση κατηγορεί 
την κυβέρνηση και τον πρωθυπουρ-
γό προσωπικά ότι είχαν στήσει συ-
νειδητά και για πολιτικούς λόγους  
τέτοια κυκλώµατα παρακολούθη-
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ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΑΤΖΕΝΤΑ 
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ;
Κανένας δεν ξέρει πως θα εξελιχθεί όλη αυτή η σκοτεινή ιστορία 

των παρακολουθήσεων. Όµως, αν στην προεκλογική περίοδο 
κυριαρχήσει η οικονοµία ή τα εθνικά ζητήµατα, τότε ο Μητσοτάκης θα 
κερδίσει άλλη µια τετραετία παρά το εµπόδιο της απλής αναλογικής… 

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:



σης. Η κυβέρνηση αντιδρά λυσ-
σαλέα, έχοντας αναγνωρίσει µό-
νο δυο-τρεις νόµιµες επισυνδέσεις 
από την ΕΥΠ, για τις οποίες αρνεί-
ται να δώσει περαιτέρω πληροφο-
ρίες επικαλούµενη λόγους εθνικού 
συµφέροντος. Θέση πολιτικά αδύ-
ναµη, αλλά που στηρίζεται σ’ ένα 
υπαρκτό νοµικό πλαίσιο. Σε πολ-
λούς δεν αρέσουν εκ των υστέρων 
οι νόµοι µας, έστω κι αν όταν θε-
σπίστηκαν τους ψήφισαν, τραντα-
χτό παράδειγµα το ΠΑΣΟΚ του Νί-

κου Ανδρουλάκη όταν ψήφιζε την 
µη-ενηµέρωση όσων παρακολου-
θούνται ή του ΣΥΡΙΖΑ όταν µείω-
νε τους υπογράφοντες εισαγγελείς 
από δύο σε έναν. 

Ήταν η αρχή…
Η ιστορία Ανδρουλάκη όµως απο-
δείχθηκε µόνο η αρχή. Από µια 
παραδεδεγµένη παρακολούθηση, 
εξακοντιστήκαµε σε µιαν οµιχλώ-
δη ιστορία µαζικών παρακολου-
θήσεων που κανένας δεν µπορεί 

ή δεν θέλει να αποδείξει. Κατάλο-
γοι παρακολουθούµενων µε τρα-
νταχτά ονόµατα δηµοσιεύονται 
στο Documento κάθε Σαββατοκύ-
ριακο, δίχως όµως να παρέχεται η 
παραµικρή απόδειξη ότι πρόκειται 
για αληθινά γεγονότα. Ο Κώστας 
Βαξεβάνης επιµένει ότι διαθέτει 
στοιχεία, των οποίων όµως διαρ-
κώς αναβάλλει την εµφάνιση, είτε 
στην εφηµερίδα του είτε στις ανα-
κριτικές αρχές. Μετά τον πρώτο 
κατάλογο που προκάλεσε µέγιστη 
έκπληξη και εύλογες απορίες, ήρ-
θε και δεύτερος, επίσης αναπόδει-
κτος µε επίσης διάσηµα ονόµατα, 
πλην αυτή καθυστέρηση αρχίζει να 
γέρνει προς την άλλη πλευρά. Μή-
πως πράγµατι ο Βαξεβάνης είναι 
ένας συκοφάντης, ένας κατασκευ-
αστής ψεύτικων καταλόγων, δίχως 
να έχει τίποτα χειροπιαστό στην δι-
άθεση του;

Πολιτική 
σύγκρουση κορυφής
Πάνω σ’ αυτή την βάση, έχει πα-
γιωθεί τώρα µια τροµερή πολιτι-
κή σύγκρουση κορυφής. Ο Μη-
τσοτάκης µιλάει για βούρκο που 
εκπορεύεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο 
Τσίπρας µιλάει για ζόφο που εκ-
πορεύεται από την κυβέρνηση. 
Το πολιτικό κλίµα γίνεται όλο και 
πιο τοξικό όσο πλησιάζουµε προς 
τις εκλογές, κάτι αναµενόµενο µεν 
αλλά για πιο διαφανή και κατανο-
ητά θέµατα. Για τα εθνικά ζητήµα-
τα ας πούµε ή για την οικονοµία και 
την κοινωνική πολιτική. Ενώ τώρα, 
όλη η τοξική αντιπαράθεση εδρά-
ζεται πάνω σ’ ένα ζήτηµα που δεν 
ξέρουµε καν αν υπάρχει. Θα είµα-
στε σίγουροι µόνο όταν (και αν) 
παρουσιαστούν στοιχεία ή (έστω) 
αξιοπρόσεκτες ενδείξεις. Το να 
σκιαµαχούµε µε τροµερούς χαρα-
κτηρισµούς και δηλητηριώδεις κα-
τηγορίες πάνω σ’ ένα (επί του πα-
ρόντος) αόρατο ζήτηµα, δεν είναι 
και το καλύτερο που θα µπορούσε 
να µας συµβεί. 

Που ελπίζει η κυβέρνηση
Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η υπόθε-
ση, η κυβέρνηση ελπίζει σε δύο 
πράγµατα. Πρώτον, να φανεί ότι 
δεν υπάρχουν χειροπιαστά στοι-
χεία παρακολουθήσεων στα χέρια 
των κατηγόρων της. Αν και στο θέ-
µα του predator η κυβέρνηση έχει 
µια µάλλον φοβική και αυτοενο-
χοποιητική στάση καθώς λέει δι-
αρκώς ότι ενδέχεται να υπάρχουν 
στην ελεύθερη ελληνική αγορά τέ-

τοια κακόβουλα λογισµικά, έχει χα-
ράξει µια πολύ πιο στενή γραµµή 
άµυνας. Επιµένει ότι η ΕΥΠ ούτε 
αγόρασε, ούτε µίσθωσε, ούτε χρη-
σιµοποίησε ποτέ τέτοια λογισµικά. 
Επίσης, διαρρηγνύει τα ιµάτια της 
ότι ο πρωθυπουργός δεν είχε ποτέ 
ιδέα για τέτοιες δουλειές. Το δεύτε-
ρο που ελπίζει η κυβέρνηση είναι, 
ακόµα κι αν υπάρξουν ενδείξεις, 
η υπόθεση να εξατµιστεί ξανά ως 
προς το δηµόσιο ενδιαφέρον, όπως 
έγινε την πρώτη φορά µε την παρα-
κολούθηση Ανδρουλάκη.

Τι κάνει η αντιπολίτευση
Η αντιπολίτευση προφανώς ελ-
πίζει και παλεύει για τα αντίθε-
τα. Προσπαθεί να κρατήσει το θέ-
µα των παρακολουθήσεων ψηλά, 
ει δυνατόν στην κορυφή του δηµο-
σίου ενδιαφέροντος ως καίριο ζή-
τηµα δηµοκρατίας. Αν η ελληνική 
κοινή γνώµη πεισθεί ότι η δηµο-
κρατία µας κινδυνεύει, τότε όλα τα 
υπόλοιπα θέµατα χάνουν την αυ-
τονοµία τους και γίνονται παρακο-
λούθηµα του βασικού διλήµµατος 
«θέλεις να ζεις σε µια δηµοκρατία 
ή σ’ ένα αυταρχικό καθεστώς;». 
Αυτό ακριβώς παλεύει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, βάζοντας µάλιστα στο κάδρο 
προσωπικά τον πρωθυπουργό 
και το επιτελικό του κράτος. Στην 
πραγµατικότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ θέ-
λει να πείσει ότι η χώρα κυβερνά-
ται από µια επικίνδυνη οικογενει-
ακή συµµορία. Οπότε κάθε άλλο 
κυβερνητικό επίτευγµα (οικονο-
µικό, εθνικό ή µεταρρυθµιστικό), 
αλλά και η επιδίωξη της κυβερνη-
σιµότητας του τόπου είναι θέµατα 
δευτερεύοντα και ανούσια. Η υπε-
ράσπιση της δημοκρατίας προη-
γείται de facto. 

Το… πολιτικό αίνιγµα
Το έτερο και µικρότερο κοµµάτι της 
αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ του Νί-
κου Ανδρουλάκη που ξεκίνησε το 
θέµα των παρακολουθήσεων, απο-
τελεί ένα πολιτικό αίνιγµα. Ξεκίνη-
σε από ψηλά πριν από έναν χρόνο, 
έπεσε η επιρροή του στην συνέ-
χεια, τώρα µε το ζήτηµα των παρα-
κολουθήσεων δείχνει να παγιώνε-
ται δηµοσκοπικά σ’ ένα ποσοστό 
κάπου στο 10-12%, ποσοστό που 
κανείς δεν ξέρει τι κρύβει πίσω 
του. Ούτε για κατάρρευση πρό-

κειται ούτε για εξακόντιση προς 
τα πάνω. Στην πραγματικότητα, 
κανένας στην Χαριλάου Τρικούπη 
δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα 
αν η διαρκής πρόταξη της ιστορί-
ας των παρακολουθήσεων τους 
βγαίνει σε καλό ή σε κακό. Το μό-
νο βέβαιο είναι ότι έχουν παραδώ-
σει την πρωτοκαθεδρία αυτής της 
αντιπολιτευτικής κατεύθυνσης 
στον Αλέξη Τσίπρα. Το επόμενο 
βέβαιο είναι ότι έχουν ψαλιδιστεί 
ουσιαστικά οι πιθανότητες μελλο-
ντικής κυβερνητικής σύμπραξης 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως εγκυμονεί 
τον κίνδυνο να πεισθεί το εκλογι-
κό σώμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑ-
ΣΟΚ αποτελούν ένα πολιτικό σώ-
μα, κάτι που υπογείως προωθεί η 
Κουμουνδούρου με μέγιστη ζέση.

Σκοτεινή ιστορία 
Κανένας δεν ξέρει πως θα εξελι-
χθεί όλη αυτή η σκοτεινή ιστορία. 
Με την αντιπολίτευση να κατηγο-
ρεί την κυβέρνηση για παρακρά-
τος και την κυβέρνηση να κατη-
γορεί την αντιπολίτευση για το 
στήσιµο µιας ακόµα αναπόδεικτης 
σκευωρίας τύπου Novartis, όλα εί-
ναι ανοικτά. Αν στην προεκλογική 
περίοδο κυριαρχήσει η οικονομία 
ή τα εθνικά ζητήματα, τότε ο Μη-
τσοτάκης θα κερδίσει άλλη μια 
τετραετία παρά το εμπόδιο της 
απλής αναλογικής. Έτσι δείχνουν 
τα δηµοσκοπικά ευρήµατα, ακόµα 
και τώρα που βρίσκεται στο χειρό-
τερο σηµείο της διακυβέρνησης 
του. Αν αντί για τα πρακτικά προ-
βλήµατα κυριαρχήσουν ζητήµα-
τα δηµοκρατίας, παρακολουθήσε-
ων και άλλων ζοφερών υπόγειων 
πρακτικών, τότε κανείς δεν µπο-
ρεί να προβλέψει το εγγύς µέλλον. 
Εκτός ίσως από την βεβαιότητα ότι 
θα βιώσουµε πόλωση και ακυβερ-
νησία, µε ό,τι αυτά συνεπάγονται. 
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Η κυβέρνηση θέλει να φανεί ότι δεν υπάρχουν χειροπιαστά 
στοιχεία παρακολουθήσεων στα χέρια των κατηγόρων της και 
ελπίζει,ακόµα κι αν υπάρξουν ενδείξεις, η υπόθεση να εξατµιστεί 
ξανά, όπως έγινε µε την παρακολούθηση Ανδρουλάκη

Κατάλογοι 
παρακολουθούµενων 
µε τρανταχτά ονόµατα 

δηµοσιεύονται στο 
Documento κάθε 
Σαββατοκύριακο, 

δίχως όµως να 
παρέχεται η παραµικρή 
απόδειξη ότι πρόκειται 
για αληθινά γεγονότα

Από µια παραδεδεγµένη 
παρακολούθηση - 

του Νίκου Ανδρουλάκη-  
εξακοντιστήκαµε σε µιαν οµιχλώδη 
ιστορία µαζικών παρακολουθήσεων 

που κανένας δεν µπορεί 
ή δεν θέλει να αποδείξει
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ 
 (∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ) 

Με οδηγό την αλήθεια 
«Επεµβαίνουµε σε κάθε µήκος και πλάτος του δήµου µας,  
διατηρώντας µια πόλη σε ευταξία και πολίτες που ολοένα  

και λιγοστεύουν την παρουσία τους στα «γκισέ παραπόνων»

Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου

Γ
ια τις χρηµατοδοτικές ευκαι-
ρίες που αξιοποιεί ο ∆ήµος 
Ραφήνας – Πικερµίου, ώστε 
να υλοποιεί  ένα παράλληλο 

προσθετικό -εξίσου σηµαντικό - έργο 
σε σχέση µε αυτό που είχε δεσµευτεί 
στο προεκλογικό του λόγο, η δηµοτική 
Αρχή, κάνει λόγο σε συνέντευξή του 
στην Today Press, ο δήµαρχος της πό-
λης Βαγγέλης Μπουρνούς.

Επίσης, όπως αναφέρει πως για τη 
φωτιά στο Μάτι «οι πολίτες γνωρίζουν 
ότι από την πρώτη έως την τελευταία 
στιγµή, στη φωτιά,  ήµουν µαζί τους. 
Ήµουν ένας από αυτούς. ∆εν του εγκα-
τέλειψα, ούτε τους ξεχώρισα από την 
οικογένεια µου, που ζούσε το ίδιο δρά-
µα».  Ολόκληρη η συνέντευξη του δη-
µάρχου Ραφήνας – Πικερµίου Βαγγέ-
λης Μπουρνούς.

 
n  Στις 27 Νοεµβρίου παρουσιάζετε 
τον απολογισµό τριετίας του δηµο-
τικού σας έργου. Τι θα πείτε στους 
πολίτες του ∆ήµου Ραφήνας – Πι-
κερµίου, διεκδικώντας την επανε-
κλογή σας;
Η αναφορά έργων περιέχει µια θετι-
κή έκπληξη για τους πολίτες. Εµπερι-
έχει µια διπλάσια απαρίθµηση έργων 
και δράσεων απέναντι σε αυτή που δε-
σµευτήκαµε στο εκλογικό σώµα. Αξι-
οποιήσαµε χρηµατοδοτικές ευκαιρίες  
και έτσι υλοποιήσαµε ένα παράλληλο 
προσθετικό -εξίσου σηµαντικό - έργο 
σε σχέση µε αυτό που είχαµε δεσµευ-
τεί στο προεκλογικό µας λόγο και υλο-
ποιούµε  µέχρι «κεραίας».

Η αποχέτευση, το αντιπληµµυρικό 
έργο στο Μέγα Ρέµα Ραφήνας, η απο-
κατάσταση των  υποδοµών στην πυρό-
πληκτη περιοχή και  η ένταξη αυτών 
των περιοχών στο σχέδιο πόλης, η κα-
τασκευή εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, 
περιβαλλοντικών και αθλητικών υπο-
δοµών, η ψηφιοποίηση υπηρεσιών - 

είµαστε έτοιµοι για την µετάβαση στο 
µέλλον της ψηφιακής εποχής- η ανά-
πτυξη δέσµης µέτρων ενίσχυσης του 
κοινωνικού ιστού, αλλά και η επιτυχής 
αντιµετώπιση των θεµάτων της καθη-
µερινότητας είναι µόνο µερικοί τοµείς 
που ζητάµε να αξιολογήσουν οι πολί-
τες για να µας ανανεώσουν την εµπι-
στοσύνη τους για να ολοκληρώσουµε 
το έργο µας. Ζητούµε την στήριξη σας 
και την εµπιστοσύνη σας ως επιβρά-
βευση όλων αυτών των άοκνων υπη-
ρεσιών που αποτέλεσαν το αλφαβητά-
ρι της ειλικρινούς επικοινωνίας µας µε 
τους πολίτες. Η διαρκής παρουσία υπη-
ρεσιακής και αιρετής διοίκησης  αλλά 
και η αµεσότητα των παρεµβάσεων 
είναι έκδηλα παντού τριγύρω, ιδίως 
στα θέµατα καθηµερινότητας. Με µό-
νο οδηγό την αλήθεια, επεµβαίνουµε 
σε κάθε µήκος και πλάτος του δήµου 
µας, διατηρώντας µια πόλη σε ευταξία 
και πολίτες που ολοένα και λιγοστεύ-
ουν την παρουσία τους στα «γκισέ πα-
ραπόνων». 

n Αποµένει λιγότερο από ένας 
χρόνος για να ολοκληρωθεί αυτή 
η αυτοδιοικητική σας θητεία. Στο 
εναποµείναν διάστηµα τι έχουν να 
περιµένουν οι κάτοικοι στη Ραφή-
να και το Πικέρµι; 
Την ολοκλήρωση των µεγάλων έρ-
γων που κάνουµε σε συνεργασία µε 
την Κυβέρνηση και αφορούν στην 
ολοκλήρωση της αποχέτευσης, στην 
ανάπλαση – διαπλάτυνση στο Μεγά-
λο Ρέµα της Ραφήνας και την ολοκλή-
ρωση του Ειδικού Πολεοδοµικού Σχε-
διασµού στην πυρόπληκτη περιοχή, 
στην αποκατάσταση των έργων υπο-
δοµής στην ίδια περιοχή, στην έναρ-
ξη του νέου Τοπικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου και στις δύο δηµοτικές ενότη-
τες και στη Ραφήνα και στο Πικέρµι, 
στη δηµοπράτηση της Αττικής Οδού 
και του Προαστιακού. Επίσης, σε συ-
νεργασία µε τον Ε∆ΣΝΑ, αναµένουµε 
τη δηµοπράτηση -µετά την αγορά του 
χώρου-  και του έργου κατασκευής της 
πρώτης ΜΕΒΑ (Μονάδα Επεξεργασί-
ας ΒιοΑποβλήτων) στην Ελλάδα, µια 
διαδηµοτική συνεργασία των ∆ήµων 
Παιανίας,  Μαρκοπούλου, Σπάτων – 
Αρτέµιδας και Ραφήνας – Πικερµίου. 
Αξίζει να αναφερθώ και στην ολοκλή-
ρωση άλλων, µικρότερων, αλλά καθό-
λου ευκαταφρόνητων έργων, όπως εί-
ναι η τηλεµετρία στην ύδρευση, ύψους 
10 εκατ. ευρώ, η ανάπλαση πλατειών 
σε δύο κοινόχρηστους χώρους, η ολο-
κλήρωση του αµφιθεάτρου στην πόλη, 
του παιδικού σταθµού στο Πικέρµι, κα-
θώς και η δηµοπράτηση νέου σχολείου 
στην Καλλιτεχνούπολη.



Πρέπει παράλληλα να αναφερ-
θώ στο τεράστιο, εµβληµατικό, µονα-
δικό έργο στα Βαλκάνια και τρίτο σε 
όλη την Ευρώπη, στο Παραολυµπια-
κό Αθλητικό Κέντρο. Για να αντιλη-
φθεί κανείς τη σηµασία του, αρκεί να 
αναφερθεί ότι η παρουσίαση του νέ-
ου ΕΣΠΑ 2021-2027 ξεκινάει µε αυ-
τό το έργο! Ήταν εξαιρετικά δύσκολο 
να ολοκληρώσουµε τις µελέτες και να 
λάβουµε τις αδειοδοτήσεις και το ση-
µαντικό είναι ότι το εν λόγω έργο είναι 
προγραµµατισµένο να δηµοπρατηθεί 
στις αρχές του 2023, από αυτή την Κυ-
βέρνηση, από την Περιφέρεια. 

Το Παραολυµπιακό Αθλητικό Κέ-
ντρο όµως, είναι και για άλλον ένα λό-
γο  µοναδικό, καθώς βγάζει από το 
περιθώριο όλους αυτούς τους ανθρώ-
πους. Και µάλιστα είναι προς τιµήν 
τους ότι οι ίδιοι δεν θέλησαν να υπάρ-
χει µια αθλητική εγκατάσταση απο-
κλειστικά γί αυτούς, αλλά ζήτησαν µια 
µεικτή εγκατάσταση -έλαβαν το 50% 
του χώρου- διότι επιθυµούν να συνυ-
πάρχουν µε αρτιµελείς αθλητές, να 
αθλούνται, να προπονούνται, να ζουν 
µαζί, να είναι δηλαδή ενσωµατωµέ-
νοι σε µια συµπεριληπτική κοινωνία, 
που χωρούν όλοι ισότιµα στον κοινω-
νικό ιστό. 

Το τεράστιο έργο όµως, που νοµί-
ζω ότι έχουν αγκαλιάσει όλοι οι πολί-
τες, είναι η αποχέτευση, η οποία ανα-
βαθµίζει το περιβάλλον σε µια πόλη 
της οποίας τα λύµατα έρρεαν στους 
δρόµους και κατέληγαν στη θάλασσά 
µας. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο 
ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ, ωστό-
σο, το µεγαλύτερο έργο, που χρηµατο-
δοτείται από το Ταµείο Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας ύψους 664 εκατ. ευρώ 
αφορά στην έλευση της Αττικής Οδού 
και του Προαστιακού στην πόλη, δυο 
βασικά έργα υποδοµών που θα δώ-
σουν ανάσα, ουσιαστική αναβάθµι-
σης στην ποιότητα ζωής στο δεύτερο 
λιµάνι της χώρας. 

n  Μεγάλος βραχνάς για όλη την 
Αυτοδιοίκηση είναι το πολύ υψηλό 
ενεργειακό κόστος. Πόσο έχει επη-
ρεάσει τον ∆ήµο σας και τι κάνετε 
για να στηριχθούν οι πλέον ευάλω-
τοι πολίτες, στο πλαίσιο των αρµο-
διοτήτων σας;  
Ο ∆ήµος Ραφήνας – Πικερµίου εί-
χε την πρόβλεψη από το 2019 να ολο-
κληρώσει τον οδοφωτισµό της πόλης 
στο σύνολό του, που επέφερε εξοικο-
νόµηση στην κατανάλωση ρεύµατος 
κατά 74%. Είχαµε την πρόνοια να ξε-
κινήσουµε ενεργειακές αναβαθµίσεις 
στα κτήριά µας, όπως του ∆ηµαρχεί-
ου µας, µε ΕΣΠΑ σε συνεργασία µε 

την Περιφέρεια Αττικής, έχουµε προ-
χωρήσει σε αναβαθµίσεις των φωτι-
σµών και στα κτήρια και προχωράµε 
στο επόµενο στάδιο, να γίνουν ενεργει-
ακά αυτόνοµα τα κτήρια µε ανάπτυξη 
φωτοβολταϊκών συστοιχιών µε ανάθε-
ση µελέτης -που ήδη «τρέχει» και µέσω 
Σ∆ΙΤ, να βρεθεί επενδυτής ο οποίος 
θα κάνει την απόσβεση από την εξοι-
κονόµηση που θα προκύψει. 

Ο ∆ήµος Ραφήνας – Πικερµίου 
από την ενεργειακή κρίση δεν έχει 
πληγεί, παρότι έχει επιβαρυνθεί ο προ-
ϋπολογισµός του, αλλά τα ταµειακά του 
διαθέσιµα είναι τέτοια που µπορούν να 
τροφοδοτήσουν τις υπόλοιπες ενεργει-
ακές του ανάγκες που έχει ανάγκη η 
κοινωνία. 

Ο ∆ήµος Ραφήνας – Πικερµίου 
έχει στηρίξει µε πολλαπλές δράσεις 
τη συνοχή του κοινωνικού ιστού, λει-
τουργώντας κοινωνικά παντοπωλεία, 
συσσίτια, κοινωνικά φαρµακεία, κοι-
νωνικά ιατρεία, όχι µόνον κατά την 
περίοδο της πανδηµίας αλλά και πιο 
πριν, µε αποτέλεσµα αυτοί οι άνθρω-
ποι που έχουν ανάγκη και βρίσκονται 
σε κατάσταση ένδειας να διαβιώνουν 
αξιοπρεπώς. Μειώσαµε σε όλους αυ-
τούς τους ανθρώπους  τα δηµοτικά τέ-
λη και από το 2014 έως σήµερα, όχι µό-
νον δεν έχουµε κάνει καµία σε τέλη και 

φόρους, αλλά έχουµε µόνον µειώσεις. 

n  Η επόµενη θητεία, την οποία 
και διεκδικείτε είναι 5ετής. ∆εν εί-
ναι ικανός χρόνος η 4ετία για µια 
αυτοδιοικητική περίοδο;
Θεωρώ πως το νέο νοµοθετικό πλαί-
σιο που δίνει δηµοτική περίοδο 5 χρό-
νων είναι αυτό το ικανό χρονικό πλαί-
σιο για να µπορέσει µια δηµοτική 
αρχή να σχεδιάσει, να δηµοπρατή-
σει και να εκτελέσει ένα έργο, καθώς 
οι διαδικασίες στο ∆ηµόσιο παραµέ-
νουν «βαριές» µε αποτέλεσµα να µην 
είναι εύκολο να ωριµάσουν τα έργα. 
Ήταν λάθος η µετατροπή της 5ετίας 
σε 4ετία και πραγµατικά η Κυβέρνη-
ση και το Υπουργείο Εσωτερικών το εί-
δαν, αφουγκράστηκαν τα αιτήµατα των 
δηµάρχων και ξαναγύρισαν τη δηµοτι-

κή περίοδο σε 5ετία για να µπορούµε 
να ωριµάζουµε τα έργα προς όφελος 
της τοπικής κοινωνίας. 

n  Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η 
δίκη για το ολοκαύτωµα στο  Μάτι 
και η αλήθεια είναι ότι είστε ο µό-
νος αυτοδιοικητικός που εµφανι-
στήκατε την πρώτη µέρα στη δίκη. 
Πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσω ότι απο-
τελεί προσωπική µου επιλογή αυτή η 
παρουσία γιατί πραγµατικά νιώθω ότι 
δεν έχω τίποτα να φοβηθώ, τίποτα να 
κρύψω. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι από 
την πρώτη έως την τελευταία στιγµή ότι 
ήµουν µαζί τους. Ήµουν ένας από αυ-
τούς. ∆εν του εγκατέλειψα, ούτε τους 
ξεχώρισα από την οικογένεια µου, που 
ζούσε το ίδιο δράµα. Ήµουν µαζί τους 
εκεί στα δύσκολα, εκεί όπου σφυρηλα-

τούνται ψυχές και σχέσεις. Εκεί όπου 
κάποιοι εγκαταλείπουν και κάποιοι συ-
νεχίζουν. 

Είµαι εκεί για να αποκαλυφθεί η 
αλήθεια και το ψέµα. Η δικαιοσύνη 
έχει τον λόγο τώρα και είµαι σίγουρος 
ότι θα δικαιώσει  και θα αναδειχθεί ο 
θετικός ρόλος της αυτοδιοίκησής µας. 
Γί αυτό επέλεξα την παρουσία από την 
εκπροσώπηση.

Το κεφάλαιο του πόνου για τη φο-
νική πυρκαγιά θα κλείσει αναδεικνύο-
ντας µια αλήθεια που την ξέρουµε όλοι 
µας. Κάποιοι γνώριζαν και αδιαφόρη-
σαν.

Εµείς πάντως στη συνείδηση των 
πολιτών δεν ανήκουµε ξεκάθαρα σε 
αυτούς.

Η αλήθεια – και αυτό που λέω 
δεν αφορά µόνον στη φονική πυρκα-
γιά του 2018-  όσο και να πονά, ποτέ 
δεν βλάπτει και κυρίως δεν παραπλα-
νά. Αντιθέτως το ψέµα αντιπροσωπεύ-
ει την χείριστη µορφή πολιτικού χειρι-
σµού και έχει οδηγήσει τη χώρα µας 
πολλάκις σε αναξιοπιστία.

Το ψέµα είναι µια ακάλυπτη επι-
ταγή που όταν φτάνει στο «ταµείο» 
εξοργίζει τον δικαιούχο. Προτιµώ µε 
τους δηµότες µου, τους πολίτες που ζω 
στον ίδιο τόπο, τους γείτονες, τους φί-
λους, τον δύσκολο αλλά καθαρό δρό-
µο της αλήθειας. Η µέχρι τώρα πορεία 
µου και η αγάπη των συµπολιτών µου, 
αποτελεί δικαίωση αυτής της επιλογής. 
Μου δίνει το αναφαίρετο δικαίωµα να 
τους κοιτώ στα µάτια και να διεκδικώ 
µαζί τους την βελτίωση του τόπου που 
κάναµε επιλογή να µ µε τα παιδιά µας.

∆εν επέτρεψα και δεν θα επιτρέ-
ψω κανένα αξίωµα µε το οποίο µε τίµη-
σαν οι συµπολίτες µου να µε αλλάξει. 
Θα παραµείνω απλός, αληθινός και τα-
πεινός µπροστά στο δέος της δηµιουρ-
γίας και βελτίωσης της κοινωνίας µας.

Αποτελεί επιλογή και συνάµα υπό-
σχεση ζωής.
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Ζητούµε την στήριξη  

των πολιτών  
και την εµπιστοσύνη τους 

ως επιβράβευση όλων 
των άοκνων υπηρεσιών 

που αποτέλεσαν 
το αλφαβητάρι της 

ειλικρινούς επικοινωνίας 
µας µαζί τους  

και να µας ανανεώσουν 
την εµπιστοσύνη τους 

για να ολοκληρώσουµε 
το έργο µας

Οι πολίτες γνωρίζουν ότι από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή, στη φωτιά,  
ήμουν μαζί τους. Ήμουν ένας από αυτούς. Δεν του εγκατέλειψα, ούτε τους 

ξεχώρισα από την οικογένεια μου, που ζούσε το ίδιο δράμα. Ήμουν μαζί τους 
εκεί στα δύσκολα, εκεί όπου σφυρηλατούνται ψυχές και σχέσεις.  

Εκεί όπου κάποιοι εγκαταλείπουν και κάποιοι συνεχίζουν 

Ο δήµαρχος 
Ραφήνας-Πικερµίου 
κ. Βαγγέλης 
Μπουρνούς µε τη  
δηµοσιογράφο της 
εφηµερίδας µας 
Μάρθα Λεκκάκου.
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Α
πό την 1η ∆εκεµβρίου 
2022 θα βρίσκεται στα 
ράφια των σούπερ µάρ-
κετ το νέο σήµα για το 

«καλάθι του νοικοκυριού» µε σκο-
πό να διευκολύνονται οι καταναλω-
τές στις αγορές τους. Αυτό προβλέπει 
η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων που δηµοσιεύ-
θηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρ-
νησης µε την οποία τροποποιείται η 
απόφαση 108669/31-10-2022, για το 
«καλάθι του νοικοκυριού».

Στην απόφαση περιλαµβάνε-
ται, εκτός από τη διευθέτηση του ει-
δικού σήµατος και τη διασφάλιση της 
επάρκειας των προϊόντων του καλα-
θιού, και µία τροποποίηση-διευκρί-
νιση στη λίστα µε τις 51 κατηγορίες 
προϊόντων που αφορά σε δύο κατη-
γορίες προϊόντων (στις θέσεις 27 και 
28). Στον πίνακα που περιλαµβάνε-
ται στη νέα απόφαση γίνεται ανα-
φορά για «κρέµα βρεφικής ηλικίας» 
και «γάλα βρεφικής ηλικίας» ενώ 
στον πίνακα της πρώτης απόφασης 
- στις ίδιες θέσεις - υπήρχαν οι κατη-
γορίες «φόρµουλα µωρών (παιδικές 
τροφές)» και «γάλα βρεφικής ηλικί-
ας (παιδικές τροφές)». Σχετικά µε τη 
χρήση του σήµατος της πρωτοβουλί-
ας «το καλάθι του νοικοκυριού» προ-
βλέπονται τα εξής:
� Η ενηµέρωση του καταναλωτικού 
κοινού για τα προϊόντα που συµµε-
τέχουν στην πρωτοβουλία «το καλά-
θι του νοικοκυριού» γίνεται υποχρε-
ωτικά µέσω ειδικού σήµατος που 
τοποθετείται επί των προϊόντων ή 
στο φυσικό ή στον ηλεκτρονικό χώ-

ρο πώλησής τους ή σε κάθε µέσο 
µε το οποίο τα προϊόντα διαφηµίζο-
νται στον καταναλωτή. Επιπρόσθε-
τα στην είσοδο κάθε καταστήµατος 
αναρτάται ευκρινής λίστα / κατάλο-
γος των προϊόντων που συνθέτουν 
το καλάθι του νοικοκυριού καθώς και 
οι τιµές στις οποίες προσφέρονται τα 
προϊόντα.
� Το ειδικό σήµα τοποθετείται υπο-
χρεωτικά δίπλα στην ένδειξη τιµής 
αγοράς κάθε προϊόντος που έχει 
ενταχθεί στο «καλάθι του νοικοκυ-
ριού» στο ράφι σε διακριτό καρτελά-
κι. Το καρτελάκι έχει σχήµα τετρά-
γωνο ή ορθογώνιο, µε διαστάσεις 
τουλάχιστον ίσες µε 8 εκατοστά x 8 
εκατοστά, ή έχει σχήµα κυκλικό, µε 

διάµετρο τουλάχιστον ίση µε 8 εκα-
τοστά, επί του οποίου έχει τυπωθεί το 
ειδικό (έγχρωµο) σήµα.
� Η υποχρέωση εφαρµογής των ως 
άνω διαστάσεων του ειδικού σήµατος 
εκκινεί από την 1η ∆εκεµβρίου 2022.
� Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν 
στην πρωτοβουλία «το καλάθι του 
νοικοκυριού» µπορούν να αποκτούν 
πρόσβαση στο ειδικό σήµα αποστέλ-
λοντας σχετικό αίτηµα στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση gen-sec@ mindev.
gov.gr.
� Απαγορεύεται η χρήση του ειδικού 
σήµατος από επιχειρήσεις που δεν 
συµµετέχουν στο «καλάθι του νοικο-
κυριού». Στις επιχειρήσεις που πα-
ραβιάζουν την ως άνω απαγόρευση 

επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.
� Απαγορεύεται η χρήση του ειδικού 
σήµατος σε προϊόντα που δεν συµ-
µετέχουν στην πρωτοβουλία «το κα-
λάθι του νοικοκυριού» και δεν έχουν 
δηλωθεί µε τον κατάλογο κατανα-
λωτικών προϊόντων που κάθε επι-
χείρηση έχει αποστείλει στο υπουρ-
γείο Ανάπτυξης. Στις επιχειρήσεις 
που παραβιάζουν την ως άνω απα-
γόρευση επιβάλλονται διοικητικές 
κυρώσεις.

Επάρκεια προϊόντων 
Οι υπόχρεοι διασφαλίζουν ότι τα 
προϊόντα που δηλώνονται στον κα-
τάλογο καταναλωτικών προϊόντων 
(«καλάθι του νοικοκυριού») που 

αποστέλλεται στο υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων βρίσκονται 
στα καταστήµατά τους σε επάρκεια 
και διατίθενται απρόσκοπτα στο κα-
ταναλωτικό κοινό. Αν τα αποθέµατα 
προϊόντος που συµµετέχει στο «κα-
λάθι του νοικοκυριού» εξαντληθούν 
σε ένα ή περισσότερα καταστήµα-
τα, οι υπόχρεοι, αντικαθιστούν προ-
σωρινά το προϊόν που εξαντλήθηκε 
µε αντίστοιχο προϊόν που διατίθεται 
στην ίδια ή χαµηλότερη τιµή και στην 
ίδια ή µεγαλύτερη ποσότητα. Αν δεν 
υπάρχει τέτοιο προϊόν στο κατάστη-
µα, οι υπόχρεοι µεριµνούν για την 
τροφοδοσία του καταστήµατος στο 
οποίο εξαντλήθηκε το προϊόν εντός 
2 ηµερών µε επαρκή ποσότητα του 
προϊόντος που εξαντλήθηκε ή ενηµε-
ρώνουν το υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και την ψηφιακή πλατ-
φόρµα e-katanalotis για την οριστι-
κή αντικατάσταση του προϊόντος στο 
σύνολο των καταστηµάτων τους. Το 
νέο προϊόν θα πρέπει επίσης να βρί-
σκεται σε επάρκεια. Η οριστική αντι-
κατάσταση προϊόντος επιτρέπεται για 
µία µόνο φορά µέχρι την νέα τακτική 
υποβολή καταλόγου προϊόντων. Οι 
παραπάνω παράγραφοι δεν εφαρ-
µόζονται για προϊόντα που διατη-
ρούνται υποχρεωτικά εντός ψυγείου 
ή κατάψυξης.

Κυρώσεις
Στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν 
τις υποχρεώσεις τους επιβάλλεται δι-
οικητικό πρόστιµο ύψους 2.000 ευρώ 
ανά κατάστηµα στο οποίο συντελείται 
η παράβαση.

Αν τα αποθέµατα προϊόντος που συµµετέχει 
στο «καλάθι του νοικοκυριού» εξαντληθούν σε ένα ή περισσότερα 

καταστήµατα, οι υπόχρεοι, αντικαθιστούν προσωρινά το προϊόν που 
εξαντλήθηκε µε αντίστοιχο προϊόν που διατίθεται στην ίδια 
ή χαµηλότερη τιµή και στην ίδια ή µεγαλύτερη ποσότητα.

«ΚΑΛΑΘΙ 
ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ»

Αλλαγές από την 1η ∆εκεμβρίου στα ράφια 
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Τι αλλάζει σε συντάξεις 
και ρύθμιση οφειλών 

από την πράξη διοικητικού προσδιορι-
σµού ΕΝΦΙΑ έτους 2022 (φορολογι-
κού έτους 2021), δεν υπερβαίνει το πο-
σό των 300.000 ευρώ (από 200.000 
προηγουµένως)
� Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας 
και έχουν υποβάλλει δήλωση φορο-
λογίας εισοδήµατος για το φορολογι-
κό έτος 2021.
� Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαι-
ούχο είναι 250 ευρώ, ανεξάρτητα 
του  αριθµού εξαρτώµενων µελών 
αυτού. Σε περίπτωση που και οι δυο 
σύζυγοι είναι δικαιούχοι της ενίσχυ-
σης, τότε η ενίσχυση καταβάλλεται 
και στους δυο δικαιούχους. Εάν ο δι-
καιούχος λαµβάνει σύνταξη και από 
τον e-ΕΦΚΑ και το ΓΛΚ, η ενίσχυση 
καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ.
Β. Όσον αφορά στην χορήγηση έκτα-
κτης οικονοµικής ενίσχυσης προς 
τους 174.000 περίπου δικαιούχους 
αναπηρικού επιδόµατος του ΟΠΕ-
ΚΑ, προβλέπεται ότι για τον ∆εκέµ-
βριο οι προνοιακές παροχές σε χρή-
µα προσαυξάνονται κατά 250 ευρώ.
Γ. Προβλέπεται επίσης ότι η µηνιαία 
σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλί-
κων και το επίδοµα κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης ανασφάλιστων υπερή-
λικων χορηγούνται προσαυξηµένα 
κατά 250 ευρώ στους 36.000 περί-
που δικαιούχους. ∆ιευκρινίζεται ότι 
αν ένας χαµηλοσυνταξιούχος του 
ΕΦΚΑ είναι ταυτόχρονα δικαιού-
χος αναπηρικού ή άλλου επιδόµα-
τος του ΟΠΕΚΑ , θα λάβει µόνο την 
ενίσχυση των χαµηλοσυνταξιούχων.
∆. Με στόχο τη στήριξη των ωφε-
λούµενων του Ελάχιστου Εγγυηµέ-
νου Εισοδήµατος, δηλαδή των νοι-
κοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας, τον ∆εκέµβριο θα 
χορηγηθεί διπλή δόση στους περί-
που 225.000 δικαιούχους του.
Ε. Προβλέπεται  επίσης  η εφάπαξ 
οικονοµική ενίσχυση για τον ∆εκέµ-
βριο των οικογενειών που λαµβά-
νουν επίδοµα παιδιού,  η οποία αντι-
στοιχεί σε µιάµιση επιπλέον µηνιαία 
δόση επιδόµατος παιδιού. Το ποσό 
της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 
63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το 
πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα 
µε το ύψος του εισοδήµατος, και σε 
210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για 
κάθε επόµενο παιδί. Η έκτακτη δό-
ση καταβάλλεται µέχρι 20  ∆εκεµ-
βρίου στους δικαιούχους του επι-
δόµατος κατά το πέµπτο δίµηνο του 
2022. Αντίστοιχη έκτακτη δόση κα-
ταβάλλεται στους λοιπούς νέους δι-
καιούχους του επιδόµατος του 2022, 
µετά την έγκριση της αίτησής τους.

Κ
ατατέθηκε το µίνι ασφα-
λιστικό νοµοσχέδιο όπου 
εξειδικεύονται οι απαι-
τούµενες ρυθµίσεις για 

την εφαρµογή µεγάλου µέρους του 
«κοινωνικού πακέτου», τους βασι-
κούς άξονες του οποίου είχε παρου-
σιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης από το βήµα της ∆ιε-
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και 
πιο συγκεκριµένα:

Συγκεκριµένα, προβλέπονται οι 
όροι για την έκτακτη οικονοµική ενί-
σχυση προς ευάλωτους συνταξιού-
χους και ανασφάλιστους υπερήλικες 
καθώς και τους δικαιούχους αναπη-
ρικού επιδόµατος, Ελάχιστου Εγγυ-
ηµένου Εισοδήµατος και Επιδόµατος 
Παιδιού που θα καταβληθεί έως τις 
20 ∆εκεµβρίου. Ειδικά για τον επό-
µενο µήνα, η τακτική καταβολή των 
προνοιακών επιδοµάτων του ΟΠΕ-
ΚΑ καθώς και η καταβολή του επι-
δόµατος γέννησης, του επιδόµατος 
αναδοχής και του επιδόµατος οµο-
γενών θα πραγµατοποιηθεί έως τις 
20 ∆εκεµβρίου (και όχι την τελευ-
ταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα, όπως 
προβλέπεται από τη νοµοθεσία).

Περιλαµβάνεται σειρά ρυθµί-
σεων, τα κύρια σηµεία των οποί-
ων έχουν ήδη παρουσιαστεί από το 
Υπουργείο Εργασίας, όπως -ενδει-
κτικά- η µείωση του χρόνου παρα-
γραφής µη βεβαιωµένων οφειλών 
στον ΕΦΚΑ σε 10 χρόνια (από 20), 
ο διπλασιασµός των δόσεων για πά-
για ρύθµιση ασφαλιστικών οφειλών 
σε 24 δόσεις (από 12), η κατάργηση 
της ειδικής εισφοράς 1% για τους 
ασφαλισµένους του τ. Ταµείου Προ-
νοίας  ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ-
∆Υ) καθώς και για τις λοιπές κατη-
γορίες ασφαλισµένων που δεν είναι 
ασφαλισµένοι στο ΤΠ∆Υ και η επέ-
κταση της «µάχιµης πενταετίας» σε 
όλους τους ενστόλους.
� Θεσπίζεται η επέκταση της άδειας 
µητρότητας σε εννέα µήνες (από έξι) 
και τα κίνητρα µετατροπής συµβάσε-

ων µερικής απασχόλησης σε συµβά-
σεις πλήρους απασχόλησης
� Αντιµετωπίζονται ζητήµατα ίσης 
µεταχείρισης, όπως σχετικά µε τις δι-
ακρίσεις σε βάρος οροθετικών στο 
χώρο εργασίας.

Οι σηµαντικότερες 
ρυθµίσεις
1. Προβλέπονται οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις για την χορήγηση έκτα-
κτης οικονοµικής ενίσχυσης στους 
ευάλωτους συνταξιούχους, τους δι-
καιούχους αναπηρικού επιδόµατος, 
τους ανασφάλιστους υπερήλικες, 
τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυη-
µένου Εισοδήµατος και τους δικαιού-
χους Επιδόµατος Παιδιού έως τις 20 
∆εκεµβρίου 2022.
� ∆ικαιούχοι του µέτρου είναι 2,3 
εκατοµµύρια ευάλωτοι συµπολίτες 
µας.  Υπενθυµίζεται ότι -όπως είχε 
δηλώσει ο πρωθυπουργός από το 
βήµα της ∆ΕΘ- το µέτρο αφορά και 
τους µακροχρόνια ανέργους από 12 

έως 24 µήνες –στη βάση του µοντέ-
λου που εφαρµόστηκε κατά τη διάρ-
κεια της πανδηµίας- που δεν είναι δι-
καιούχοι του Ελάχιστου Εγγυηµένου 
Εισοδήµατος, όµως για αυτούς δεν 
απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση αλλά 
απόφαση της ∆ΥΠΑ.
� Οι διαφορές σε σχέση µε την προη-
γούµενη καταβολή (Απρίλιος 2022)  
είναι πως το ποσό αυξάνεται στα 250 
ευρώ (από 200 προηγουµένως), ενώ 
διευρύνονται και τα εισοδηµατικά 
και περιουσιακά κριτήρια για τους 
ευάλωτους συνταξιούχους.
Α. Ειδικότερα, όσον αφορά στους 
ευάλωτους συνταξιούχους, δυνη-
τικοί δικαιούχοι του βοηθήµατος 
είναι όσοι κατά το µήνα Νοέµβριο 
2022 λαµβάνουν:
α) Οριστική ή προσωρινή κύρια σύ-
νταξη ή προκαταβολή κύριας σύντα-
ξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θα-
νάτου
β) Προσυνταξιοδοτική παροχή
γ) Αναπηρικά επιδόµατα (όσα κατα-

βάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ)
δ) Καταλαµβάνονται επίσης και οι 
συνταξιούχοι εκείνοι που λαµβά-
νουν σύνταξη από το Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
4 του ν.4387/2016 (ανάπηροι πολέ-
µου, καλλιτέχνες, κλπ.)

Προκειµένου να προσδιορι-
στούν οι τελικοί δικαιούχοι θα εξε-
ταστεί ότι συντρέχουν σωρευτικά οι 
εξής προϋποθέσεις:
� Το ετήσιο ατοµικό φορολογητέο ει-
σόδηµα για το φορολογικό έτος 2022 
δεν υπερβαίνει τις  9.600 ευρώ (από 
7.200 προηγουµένως)
� Το ετήσιο οικογενειακό φορολογη-
τέο εισόδηµά τους (το άθροισµα των 
φορολογητέων εισοδηµάτων του υπό-
χρεου και του/της συζύγου/µέρους 
συµφώνου συµβίωσης) δεν υπερβαί-
νει τις 16.800 ευρώ (από 14.400 προ-
ηγουµένως)
� Η συνολική αξία της ακίνητης περι-
ουσίας του νοικοκυριού που προκύπτει 

 Πότε πληρώνεται η επιταγή ακρίβειας

s s

Συνέχεια στις σελίδες 16-17



TODAY  PRESSFR
EETODAY  PRESSFR
EE Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

16 MINI ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ/

Τ
ο ποσοστό αύξησης των 
κύριων συντάξεων από 
1.1.2023  θα ισούται µε 
το ήµισυ του αθροίσµατος 

του ετήσιου ποσοστού µεταβολής του 
ΑΕΠ και του µέσου ετήσιου γενικού 
δείκτη τιµών καταναλωτών (δηλαδή 
του πληθωρισµού) του προηγούµε-
νου έτους. Σύµφωνα µε τα όσα προ-
βλέπονται στο νοµοσχέδιο, από εδώ 
και στο εξής η απόφαση της ανα-
προσαρµογής των συντάξεων θα εκ-

δίδεται  µέχρι το τέλος της χρονιάς 
λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της 
Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού 
Προϋπολογισµού του έτους που αφο-
ρά. Επειδή τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
δηµοσιεύονται κάθε Οκτώβριο, τυ-
χόν διαφορές που µπορεί να προκύ-
πτουν θα καλύπτονται στην απόφα-
ση του αµέσως επόµενου έτους και 
θα αποδίδονται. Με τη ρύθµιση αυ-
τή καθιερώνεται µια σταθερή βάση 
υπολογισµού της αναπροσαρµογής 

των συντάξεων µε επαληθεύσιµα και 
σταθερά ετήσια στοιχεία. Σηµειώνε-
ται ότι στο νοµοσχέδιο αποσαφηνίζε-
ται ότι το ποσό της βασικής σύνταξης 
του τ. ΟΓΑ ορίζεται σε 360 ευρώ και 
από 1.1.2023 αυξάνεται µε τον τρόπο 
που προαναφέρθηκε.

n  Παγίωση µείωσης ασφαλιστι-
κών εισφορών µισθωτών εργα-
ζοµένων κατά 3 ποσοστιαίες µο-
νάδες
Μονιµοποιείται από 1/1/2023 η µείω-
ση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 
3 ποσοστιαίες µονάδες, που εφαρµό-
στηκε για πρώτη φορά το 2021 για να 
αντιµετωπιστούν οι τότε έκτακτες συν-
θήκες της πανδηµίας. Σήµερα η κατά-
σταση της οικονοµίας επιτρέπει την πα-
γίωση της σηµαντικής αυτής µείωσης 

που προστίθεται στη µείωση κατά 0,5 
ποσοστιαίες µονάδες των  επικουρικών 
συντάξεων (από 1η Ιουνίου 2022) και 
κατά 0,9 ποσοστιαίες µονάδες το 2020.

Κάτι που σηµαίνει ότι η συνολική 
µείωση του βάρους για ασφαλισµέ-
νους και εργοδότες κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας τριετίας ανέρχεται στις 
4,4 ποσοστιαίες µονάδες.

n  Ρύθµιση ασφαλιστικών εισφο-
ρών σε 24 µηνιαίες δόσεις

Αύξηση των συντάξεων
Πως θα γίνει ο υπολογισμός από 1.1.2023



Αυξάνονται από 12 σε 24 οι μηνιαίες 
δόσεις των υπό ρύθμιση ασφαλιστι-
κών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο πο-
σό τα 50 ευρώ. Η αίτηση ρύθμισης γί-
νεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ.  Με την 
προτεινόμενη διάταξη εξισώνονται οι 
δόσεις για πάγια ρύθμιση χρεών σε 
ΕΦΚΑ και Εφορία και διευκολύνονται 
οι οφειλέτες ληξιπρόθεσμων ασφαλι-
στικών οφειλών  στην τήρηση της ρύθ-
μισης. Η ποινική δίωξη των οφειλετών 
ρυθμισμένων ασφαλιστικών οφειλών 
παύει υφ́ όρον  για όσο διάστημα εξυ-
πηρετείται η ρύθμιση, ενώ μέχρι τώρα 
αναστελλόταν. Με τον τρόπο αυτό απο-
φεύγεται η επαναλαμβανόμενη επιβε-
βαίωση τήρησης της ρύθμισης στο δι-

καστήριο. Διευκρινίζεται ότι οι σχετικές 
υποθέσεις τίθενται στο αρχείο και ανα-
σύρονται με εισαγγελική διάταξη σε πε-
ρίπτωση που η ρύθμιση δεν τηρηθεί.

n  Ξεκινά η ενιαιοποίηση των κα-
νόνων για τις συντάξεις αναπηρίας
Επέρχεται μείωση του ποσοστού ανα-
πηρίας (από 67% σε 50%) για συγκε-
κριμένες ομάδες ασφαλισμένων, ως 
προϋπόθεση λήψης παροχών αναπη-
ρίας, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με 
όσα ισχύουν για τους ασφαλισμένους 
των υπόλοιπων πρώην Ταμείων.  Κα-
ταργούνται όλες οι επιμέρους συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις των φορέων  που 
έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ  για τη 
χορήγηση αναπηρικής σύνταξης από 
κοινή νόσο, και δημιουργείται ένα ενι-
αίο πλαίσιο για όλα τα Άτομα με Ανα-
πηρία. Παύει η διάκριση σε «παλαι-
ούς» και «νέους» ασφαλισμένους  του 
ν. 2084/1992. Μάλιστα για πρώτη φο-
ρά, στις ίδιες  διατάξεις,  ορίζεται ότι 
από 1η Ιανουαρίου 2025 ο τ. ΟΓΑ θα 
υπαχθεί και εκείνος πλήρως στο ενι-
αίο αυτό πλαίσιο ως προς την αναπη-
ρία. Επίσης, θεσπίζεται ενιαία ημερο-
μηνία καταβολής σύνταξης αναπηρίας 
.

n  Επέκταση της ειδικής άδειας 
μητρότητας σε εννέα μήνες από έξι
Αυξάνεται η περίοδος της ειδικής 
άδειας προστασίας μητρότητας από 
έξι σε εννέα μήνες για μητέρες που 
εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ως μι-
σθωτές με σχέση εργασίας ορισμένου 
ή αορίστου χρόνου. Η χρονική επέκτα-
ση της προστασίας της μητρότητας για 
τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα είναι 
σε αναλογία με την ειδική άδεια ανα-
τροφής που δικαιούνται οι μητέρες ερ-
γαζόμενες στο Δημόσιο. Κατά τη διάρ-
κεια της άδειας μητρότητας, η ΔΥΠΑ 
καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα 
μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μι-
σθό, καθώς και αναλογία δώρων εορ-
τών και επιδόματος αδείας.

n  Κίνητρα μετατροπής συμβάσε-
ων μερικής απασχόλησης σε πλή-
ρους
Θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης 
ασφαλιστικών εισφορών σε επιχει-
ρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποί-
ες από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2023 μετατρέπουν 
συμβάσεις μισθωτών εργαζομένων 
με μερική απασχόληση σε συμβάσεις 
εργασίας πλήρους απασχόλησης.  Το 
πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που 
στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολού-
σαν εργαζομένους με σύμβαση μερι-
κής απασχόλησης σε ποσοστό άνω 

του 50%. Επιλέξιμες για μετατροπή 
είναι οι συμβάσεις μερικής απασχό-
λησης που έχουν συναφθεί μέχρι και 
τις 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι ασφαλιστικές εισφορές εργα-
ζομένου και εργοδότη επιδοτούνται 
κατά 40% από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό για τον εργαζόμενο του οποί-
ου η σύμβασή μετατράπηκε από μερι-
κής απασχόλησης σε πλήρους, για ένα 
χρόνο αρχής γενομένης από την πρώ-
τη ημέρα της μετατροπής.  Ως ημέρα 
μετατροπής των συμβάσεων λογίζεται 
η ημερομηνία υποβολής της σχετικής 
δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Προϋπόθεση  για την επιδότη-
ση είναι η σύμβαση εργασίας να να 
έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) 
έτους και μην καταγγελθεί από τον 
εργοδότη πριν την πάροδο ενός (1) 
έτους από την μετατροπή. Κατά τη 
διάρκεια του ίδιου χρονικού δια-
στήματος δεν επιτρέπεται η μεταβο-
λή των όρων  των από μετατροπή 
συμβάσεων, εκτός εάν γίνουν ευνοϊ-
κότεροι για τους εργαζομένους.

Το 40% των ασφαλιστικών εισφο-
ρών ασφαλισμένου και εργοδότη κα-
λύπτονται κατά την υποβολή της σχετι-
κής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 
από το Υπουργείο Εργασίας με πόρους 
του κρατικού προϋπολογισμού για όλο 
το χρονικό διάστημα ενός έτους.  Η 
ωφελούμενη επιχείρηση πρέπει να 
είναι κατά την έναρξη στο πρόγραμμα 
και καθόλη τη διάρκειά του φορολο-
γικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να 
έχει ρυθμίσει τυχόν οφειλές της προς 
Δημόσιο και ΕΦΚΑ και η ρύθμιση να 
τηρείται και να διατηρήσει κατά μέσο 
όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για 
την περίοδο της επιδότησης.

n  Κατάργηση ειδικής εισφοράς 1% 
των ασφαλισμένων του τ. ΤΠΔΥ
Καταργείται η ειδική εισφορά 1% 
των ασφαλισμένων του πρώην Τα-
μείου Πρόνοιας των Δημοσίων 
Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) καθώς και 
για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλι-
σμένων που δεν είναι ασφαλισμέ-
νοι στο ΤΠΔΥ. Με τη διάταξη αυτή δεν 
επηρεάζονται τα σχετικά εφάπαξ.

Ηλικιακές προϋποθέσεις για χορή-
γηση μειωμένης σύνταξης σε δημοσί-
ους υπαλλήλους που έχουν θεμελιώ-
σει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 31 
Δεκεμβρίου 2012

Με την προτεινόμενη ρύθμιση 
προβλέπεται ότι για όσους δημοσί-

ους υπαλλήλους είχαν θεμελιώσει  
συνταξιοδοτικό δικαίωμα  τα έτη 
2010,2011 και 2012 (άρα είχαν ήδη 
25 χρόνια συμπληρωμένης υπη-
ρεσίας μέχρι τότε), το δικαίωμα για 
λήψη μειωμένης σύνταξης κρίνεται 
με βάση τα όρια ηλικίας που ίσχυ-
αν μέχρι τον ν. 4336/2015, εφόσον αυ-
τά συμπληρωθούν έως και την 31η Δε-
κεμβρίου 2022.

Για παράδειγμα, δημόσιος υπάλ-
ληλος που είχε συμπληρώσει 25 χρό-
νια υπηρεσίας κατά τα προαναφερό-
μενα έτη και εξακολουθεί να υπηρετεί 
από τότε, με βάση τη νομοθεσία που 
ίσχυε πριν το 2015 δικαιούται να λά-
βει μειωμένη σύνταξη το 2022, εάν συ-
μπληρώνει τα μειωμένα κατά περίπτω-
ση έτη ηλικίας μέχρι και 31.12.2022. 
Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυ-
τές, το δικαίωμα στην άμεση καταβολή 
μειωμένης σύνταξης μπορεί να ασκη-
θεί οποτεδήποτε, –και μετά το 2022), 
οπότε και θα έχουν συμπληρωθεί του-
λάχιστον 35 χρόνια υπηρεσίας.

Αντιθέτως, αν τα όρια ηλικίας που 
ίσχυαν μέχρι το  ν. 4336/2015 δεν συ-
μπληρώνονται εντός του 2022, οι δημό-
σιοι υπάλληλοι που είχαν συμπληρώ-
σει 25 έτη υπηρεσίας τα έτη 2010,2011 
και 2012, δεν δικαιούνται μειωμένη σύ-
νταξη το 2022, αλλά μόλις συμπληρώ-
σουν το 62ο έτος της ηλικίας τους.

n  Διευκολύνεται η απονομή σύ-
νταξης σε περιπτώσεις διαδοχι-
κής ασφάλισης
Θεσπίζεται η απευθείας εξέταση της αί-
τησης συνταξιοδότησης από τον τελευ-
ταίο φορέα διαδοχικής ασφάλισης, 
εφόσον σε αυτόν έχουν διανυθεί 1.000 
ημέρες ασφάλισης, με 300 την τελευ-
ταία πενταετία (προηγουμένως 1.500 
και 500 αντίστοιχα). Δηλαδή θεσπί-
ζονται και για τη διαδοχική ασφάλιση 
εκτός του e-ΕΦΚΑ οι ίδιες προϋποθέ-
σεις που ήδη ισχύουν για τη διαδοχική 
ασφάλιση εντός του e-ΕΦΚΑ. Με τη 
ρύθμιση αυτή απλοποιείται και επιτα-
χύνεται η διαδικασία συνταξιοδότησης 
σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης 
εκτός του e-ΕΦΚΑ (π.χ. χρόνος επικου-
ρικής σε ΕΦΚΑ και ΕΔΟΕΑΠ).

n  «Ξεκλειδώνει» η μεταβίβα-
ση ακινήτων με αντιπαροχή με 
βάση παλιά εργολαβικά προ-
σύμφωνα   χωρίς υποχρέωση 

προσκόμισης ασφαλιστικής ενη-
μερότητας
Η διάταξη αφορά εργολαβικά προ-
σύμφωνα που είχαν συνταχθεί μέχρι 
31 Δεκεμβρίου 2000 για μεταβίβαση 
ακινήτων με αντιπαροχή. Δεδομένου 
ότι η ευνοϊκή διάταξη του Ν. 4808/2021 
(άρθρο 152) για οριστικοποίηση προ-
συμφώνων που συντάχθηκαν μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2000 (μεταξύ οικοπεδού-
χου και εργολάβου) χωρίς προσκόμιση 
φορολογικής ενημερότητας των πωλη-
τών καθίσταται στην ουσία ανενεργή 
όσο παραμένει η υποχρέωση προσκό-
μισης ασφαλιστικής ενημερότητας του 
μεταβιβάζοντα το ακίνητο, με την προ-
τεινόμενη διάταξη εισάγεται ρύθμιση 
που απαλλάσσει αντίστοιχα από την 
υποχρέωση ασφαλιστικής ενημερότη-
τας των πωλητών, κατά την σύνταξη με 
αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων 
μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία 
σε εκτέλεση προσυμφώνων που έχουν 
συνταχθεί έως 31.12.2000.

n  Πλαφόν για τις προκλητικά 
υψηλές επικουρικές συντάξεις
Έχει ήδη θεσπιστεί (με το Ν. 
4623/2019) ανώτατο όριο του συνολι-
κού ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας 
κύριας σύνταξης. Οι ίδιοι λόγοι υπα-
γορεύουν τη θέσπιση αντίστοιχου ορί-
ου και για το συνολικό ακαθάριστο πο-
σό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, 
που ανέρχεται στο  6/20 του πλαφόν κύ-
ριας σύνταξης (1.382,40€ /μήνα).

Το όριο αυτό καθορίζεται με βάση 
την αναλογία του ποσοστού εισφορών 
επικουρικής σύνταξης που ανέρχεται 
στο 6%, προς το ποσοστό εισφορών κύ-
ριας σύνταξης που ανέρχεται στο 20%.  
Η θέσπιση του πλαφόν θα επιτρέψει 
την καταβολή επικουρικών συντάξεων 
σε ατομικά και κοινωνικά δίκαιο ύψος 
και την αποτροπή καταβολής προκλη-
τικά υψηλών επικουρικών συντάξεων 
(π.χ. 14.000 ευρώ το μήνα) για το σύ-
νολο των ασφαλισμένων και για το κοι-
νωνικό σύνολο.

Το πλαφόν στις επικουρικές συντά-
ξεις καταλαμβάνει όλες τις συντάξεις 
που θα καταβληθούν από την πρώτη 
ημέρα του επόμενου μήνα της έναρξης 
ισχύος της προτεινόμενης ρύθμισης. 
Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί πριν 
την έναρξη ισχύος και υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο δεν αναζητούνται.
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Ε
πεκτείνεται σε όλους τους 
ενστόλους το δικαίωµα της 
«µάχιµης πενταετίας», δη-
λαδή της αναγνώρισης 

έως και πέντε επιπλέον ετών ασφά-
λισης, καταβάλλοντας τις αντίστοι-
χες εισφορές. Πλέον όσοι ένστολοι 
εξαιρούνταν (π.χ. ορισµένες κατηγο-
ρίες πυροσβεστών, λιµενικών, αστυ-
νοµικών και υπηρετούντων στην αε-
ροπορία) από τη σχετική ρύθµιση 
αποκτούν πλέον το δικαίωµα αυτό, 
ανεξαρτήτως µονάδας υπηρεσίας, 
αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισµέ-
νοι (προ ή µετά το 2011) και ανεξαρ-
τήτως της σχέσης εργασίας µε την 
οποία υπηρετούν (µόνιµοι και µη).

Με την επέκταση της «µάχιµης πε-
νταετίας» διασφαλίζεται η ίση µετα-
χείριση των ενστόλων (στρατός ξη-
ράς, ναυτικό, αεροπορία, αστυνοµία, 
λιµενικό, πυροσβεστική). Επιπρόσθε-
τα, εξασφαλίζεται η καλύτερη λειτουρ-
γία των ενόπλων δυνάµεων και των 
σωµάτων ασφαλείας, καθώς δεν δια-
ταράσσεται ο εσωτερικός σχεδιασµός 
για την πλήρωση των αναγκών των 
διαφορετικών µονάδων από αιτήµα-
τα για µεταθέσεις σε µονάδες που δι-
καιολογούσαν την αναγνώριση «µάχι-
µης πενταετίας».

■  Παραγραφή οφειλών ΕΦΚΑ

Μειώνεται σε 10 χρόνια (από 20 σήµε-
ρα) ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του 
ο e-ΕΦΚΑ προκειµένου να βεβαιώσει 
απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές 
που δεν καταβλήθηκαν. Εάν η απαίτη-
ση του ΕΦΚΑ δεν βεβαιωθεί ή η βε-
βαιωµένη απαίτηση δεν κοινοποιηθεί 
στον ασφαλισµένο µέσα σε αυτό το διά-
στηµα, τότε οι οφειλές παραγράφονται.

Η παραγραφή ξεκινά από την 1η 
Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί 
το έτος στο οποίο παρασχέθηκε η εργα-
σία/υπηρεσία που υπάγεται στην υπο-
χρεωτική ασφάλιση. Εάν περάσουν 10 
χρόνια, εάν δηλαδή παρέλθει η 31η ∆ε-
κεµβρίου του δέκατου έτους µετά από 
το έτος στο οποίο παρασχέθηκε η ερ-
γασία/υπηρεσία, χωρίς ο ασφαλισµέ-
νος (ή ο εργοδότης) να έχει ειδοποιη-
θεί µε κάποιον τρόπο για την οφειλή 
του, αυτή παραγράφεται. Οφειλές που 
δηµιουργούνται από το 2026 και µετά 
θα παραγράφονται στα 5 χρόνια, ώστε 
οι χρόνοι παραγραφής των ασφαλιστι-
κών οφειλών να προσεγγίζουν αυτές 
των φορολογικών.

Η παραγραφή διακόπτεται όταν ο 
ΕΦΚΑ (ή το ΚΕΑΟ) ειδοποιήσει µε 
οποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλισµέ-
νο για την οφειλή: µε δικαστικό επιµε-
λητή/ κλητήρα, επιστολή, ηλεκτρονική 
ειδοποίηση ή λάβει µέτρο διοικητικής 
εκτέλεσης για την είσπραξή της (κοινο-

ποίηση ατοµικής βεβαίωσης, κατάσχε-
ση, πλειστηριασµός κ.λπ.).

∆ιευκρινίζεται ότι παραγεγραµµέ-
νη απαίτηση δεν λαµβάνεται υπόψη 
κατά την έκδοση αποδεικτικού ασφα-
λιστικής ενηµερότητας ή βεβαίωσης 
οφειλής.

■  Πρόγραµµα Πρώιµης 
Παρέµβασης
Θεσπίζεται Πρόγραµµα Πρώιµης 
Παρέµβασης για παιδιά ηλικίας 0-6 
ετών µε αναπηρία ή αναπτυξιακή κα-
θυστέρηση ή διαταραχή ή µε αυξηµένη 
πιθανότητα εµφάνισής αυτών, και τις οι-
κογένειές τους, στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Εθνικής Στρατηγικής για την Αποϊ-
δρυµατοποίηση. Σκοπός είναι η  δια-
σφάλιση και ενίσχυση της ανάπτυξης 
του παιδιού, η προετοιµασία της απρό-
σκοπτης και οµαλής ένταξής του στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, η προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης της οικογένει-

ας και του παιδιού και η αποφυγή της 
περιθωριοποίησης τους. Η συµµετο-
χή στο Πρόγραµµα Πρώιµης  Παρέµ-
βασης δεν αποστερεί τον ωφελούµενο 
από την απόλαυση οποιουδήποτε δικαι-
ώµατος ή ωφελήµατος που προβλέπε-
ται από το νόµο, όπως τις προνοιακές 
παροχές του ΟΠΕΚΑ.

Οι υπηρεσίες προς τα παιδιά και 
στις οικογένειές τους στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Πρώιµης Παρέµβασης 
παρέχονται από ειδικούς επιστήµονες 
(παιδιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνι-
κούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές κ.α.)  στη βάση εξατο-
µικευµένου σχεδίου, κατά προτεραιότη-
τα στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού. 
Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν, εν-
δεικτικά, ψυχολογική και συµβουλευτι-
κή υποστήριξη της οικογένειας, ειδικές 
θεραπείες, εκπαίδευση στη νοηµατική 
γλώσσα, στην κινητικότητα, συµβου-
λευτική υποστήριξη στην οικοδόµηση 
προσβάσιµου περιβάλλοντος στο σπί-
τι, καθώς και τον συντονισµό αυτών 
στο πλαίσιο εξατοµικευµένου σχεδίου 
παρέµβασης για το παιδί και την οικο-
γένεια.

Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί σε 
πρώτη φάση πιλοτικά εντός του 2023  
σε επιλεγµένες περιοχές, µε χρηµα-
τοδότηση από το Ταµείο Ανάκαµψης. 
Φορέας υλοποίησης θα είναι η Ελ-

ληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Για την 
εφαρµογή του προβλέπεται η κατάρ-
τιση Ηλεκτρονικού Μητρώου Παρό-
χων Υπηρεσιών Πρώιµης Παρέµβα-
σης που τηρείται στην ΕΕΤΑΑ καθώς 
και η σύσταση και λειτουργία Πληρο-
φοριακού Συστήµατος για την διαχείρι-
ση των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων.

■  Προστατευτικές διατάξεις για 
ευάλωτους πολίτες που έλαβαν κα-
λόπιστα προνοιακά επιδόµατα του 
ΟΠΕΚΑ  χωρίς να τα δικαιούνται
Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΠΕΚΑ 
στο πλαίσιο ελέγχων εντόπισε  πολλές 
περιπτώσεις πολιτών που λάµβαναν 
επιδόµατα – κυρίως αναπηρικά,– χωρίς 
να τα δικαιούνται, στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία καλόπιστα και διέκοψε την 
καταβολή τους, αναζητώντας αναδροµι-
κά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα πο-
σά, ενισχύεται η προστασία των ιδιαί-
τερα ευάλωτων  αυτών οµάδων µε την 
παύση αναζήτησης εκκρεµών οφειλών 
από τα ποσά που έλαβαν χωρίς να τα δι-
καιούνται. Ο καταλογισµός και η ανα-
ζήτηση των οφειλών -αν διακόπηκε – 
µπορεί να γίνει ή να προχωρήσει αν 
διαπιστωθεί ότι η καταβολή της παρο-
χής οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις 
που αποδίδονται σε δόλο του δικαιού-
χου ή του νοµίµου εκπροσώπου του.

Επιπλέον, για τις υπόλοιπες περι-
πτώσεις αχρεωστήτως καταβληθεισών 
παροχών, υιοθετούνται ευνοϊκά µέτρα, 
µε διάκριση µεταξύ αµέλειας και δό-
λου, όπως η πενταετής παραγραφή, η 
δυνατότητα εξόφλησής τους σε δόσεις 
(έως 72)  ή συµψηφισµούς µε µελλοντι-
κές καταβολές, καθώς και η µη αναζή-
τηση χαµηλών οφειλών (κάτω των 100 
ευρώ). Λαµβάνεται έτσι υπόψη η καθυ-
στέρηση του κράτος στους ελέγχους και 
γίνεται σεβαστή η καλή πίστη των ατό-
µων µε αναπηρία για τα επιδόµατα.

■  Περιστασιακή απασχόληση ανα-
ζητούντων εργασία
Μέχρι πρότινος οι εγγεγραµµένοι στο 
µητρώο της ∆ΥΠΑ άνεργοι είχαν τη 
δυνατότητα να βεβαιώνουν µε αίτησή 
τους συνεχή χρόνο ανεργίας, εφόσον 
εργάζονταν περιστασιακά, δηλαδή  εί-
χαν πραγµατοποιήσει κατά µέγιστο 
όριο 70 ηµεροµίσθια ανά δωδεκάµη-
νο. Προτείνεται η περιστασιακή εργα-
σία να περιγράφεται ως η πραγµατο-
ποίηση 70 ηµερών απασχόλησης (και 
όχι 70 ηµεροµισθίων), ώστε να διατη-
ρείται η ιδιότητα του ανέργου σε ανα-
ζητούντες εργασία που έχουν απασχο-
ληθεί µε οποιονδήποτε τρόπο (και όχι 
µόνο µε µισθωτή εργασία) έως 70 ηµέ-
ρες/δωδεκάµηνο.

σε όλους τους ενστόλους
«Μάχιμη πενταετία» 
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Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται η δια-
δικασία υποβολής αιτήσε-
ων για την εγγραφή στο 
Μητρώο Επιµελητών του 

προγράµµατος "Νταντάδες της Γειτο-
νιάς". Το υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων παρουσίασε δέκα 
χρήσιµες ερωτήσεις και απαντήσεις µε 
πληροφορίες που ενδιαφέρουν όσες και 
όσους θέλουν να εγγραφούν στο Μη-
τρώο Επιµελητών και να πιστοποιηθούν 
ως επιµελητές και επιµελήτριες.
1. Πώς µπορώ να κάνω αίτηση προ-
κειµένου να ενταχθώ στο Μητρώο 
Επιµελητών/Επιµελητριών;
Για την εγγραφή σας στο Μητρώο, θα 
πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά την 
αίτησή σας, την οποία θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα ntantades.gov.gr. ∆εν χρει-
άζεται να προσκοµίσετε ή να στείλετε 
έγγραφα.
2. Πρέπει να πληρώσω για να εγ-
γραφώ στο Μητρώο Επιµελητών;
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων 
είναι δωρεάν.
3. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται 
για την εγγραφή στο Μητρώο Επι-
µελητών/Επιµελητριών;
∆ικαίωµα υποβολής έχουν τα άτοµα 
που είναι ενήλικα, έχουν τυπικά προ-
σόντα απόδειξης γνώσης κατηγορίας 
βρεφονηπιοκόµων, έχουν πιστοποιη-
τικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και 
παιδιά και ιατρικές γνωµατεύσεις κα-
ταλληλότητας από τις ειδικότητες παθο-
λόγου/γενικού ιατρού, δερµατολόγου 

και ψυχολόγου. Τα δικαιολογητικά που 
πρέπει να έχουν όσοι θέλουν να εγγρα-
φούν στο "Μητρώο Επιµελητών" είναι 
τα παρακάτω:
l Αντίγραφο τίτλου επαγγελµατικής εκ-
παίδευσης ή του Μεταλυκειακού Έτους 
Τάξης Μαθητείας ειδικότητας Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόµων ή ισότιµου τίτλου ή 
∆ιπλώµατος Επαγγελµατικής Ειδικότη-
τας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επι-
πέδου 5 Ινστιτούτου Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)– Ειδικότητας: Βοη-
θού Βρεφονηπιοκόµου ή Προσχολικής 
Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας 
και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής 
Ηµερήσιας Φροντίδας παιδιών µε ειδι-
κές ανάγκες, ή ισότιµου τίτλου, πτυχίου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµα-
τος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής 
Αγωγής ή Αγωγής και Φροντίδας στην 
Πρώιµη Παιδική Ηλικία ή ισότιµου τίτ-
λου, ή πτυχίου ΑΕΙ Αγωγής και Φρο-
ντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία 
ή ισότιµου τίτλου ή  πτυχίου της Ανω-
τέρας Σχολής Νηπιοβρεφοκόµων του 
Κέντρου Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ" και 
του ΠΙΚΠΑ Ιωαννίνων.
l Πιστοποιητικά ή γνωµατεύσεις ια-
τρών από δηµόσια δοµή υγείας, ειδικό-
τητας ψυχιάτρου, για την καλή ψυχική 
του υγεία, δερµατολόγου για τον έλεγ-
χο µεταδοτικών δερµατικών ασθενειών 
και παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρι-
κής για τον έλεγχο αερογενώς µεταδι-
δόµενων νοσηµάτων.
l Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για 

βρέφη και παιδιά.
l Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής 
χρήσης σε ισχύ.
l Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει 
ότι ο/η ενδιαφερόµενος/η δεν έχει εκπέ-
σει της γονικής µέριµνας, δεν τελεί υπό 
καθεστώς δικαστικής συµπαράστασης, 
δεν εκκρεµεί σε βάρος του µήνυση και 
δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε 
κακούργηµα.

Οι αλλοδαποί κάτοικοι πρέπει να δι-
αθέτουν επιπρόσθετα:
l Άδεια διαµονής ή άλλο νοµιµοποιη-
τικό έγγραφο σε ισχύ που παρέχει πρό-
σβαση στην εργασία.
l Αναγνωρισµένο πιστοποιητικό ελλη-
νοµάθειας επιπέδου Β1 για αλλοδαπούς 
που δεν είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµι-
ας, µεταδευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης της ηµεδαπής.
4. ∆εν διαθέτω πιστοποιητικό πα-
ροχής πρώτων βοηθειών για βρέ-
φη και παιδιά. Τι µπορώ να κάνω;
Θα πρέπει να µπείτε στο περιβάλλον της 
ηλεκτρονικής αίτησης στο ntantades.gov.
gr, όπου απαιτείται να δηλώσετε αν έχε-
τε πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για 
βρέφη και παιδιά επιλέγοντας ΝΑΙ ή 
ΟΧΙ. Εκεί θα πρέπει να δηλώσετε ΟΧΙ 
και αµέσως θα εµφανιστεί το πεδίο "Εν-
διαφέροµαι να παρακολουθήσω µαθή-
µατα πρώτων βοηθειών", το οποίο πρέ-
πει να επιλέξετε. Με αυτόν τον τρόπο θα 
δηλώσετε την πρόθεση συµµετοχής σας 
σε δωρεάν σεµινάριο του ΕΚΑΒ και θα 
συµπεριληφθείτε στη λίστα εκπαιδευ-

οµένων. Στη συνέχεια θα ειδοποιηθεί-
τε για το χρόνο και τον τόπο της εκπαί-
δευσής σας.

Σηµειώνεται ότι η θεωρητική εκ-
παίδευση γίνεται ασύγχρονα µέσω του 
e-class του ΕΚΑΒ και η πρακτική εκπαί-
δευση και εξέταση γίνονται την ίδια ηµέ-
ρα, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η θεωρη-
τική σας εκπαίδευση.

Προσοχή: Αν δεν έχετε πιστοποιη-
τικό µπορείτε να προχωρήσετε στη συ-
µπλήρωση της αίτησης αλλά δεν µπο-
ρείτε να την υποβάλετε µέχρι να έχετε 
το πιστοποιητικό.
5. Ο τόπος διαµονής µου, αποτελεί 
προϋπόθεση συµµετοχής;
Για τη συµµετοχή σας πρέπει να είστε 
σίγουροι ότι µπορείτε να προσφέρετε 
τις υπηρεσίες σας στους δήµους όπου 
εφαρµόζεται το πρόγραµµα. ∆ηλαδή, 
πρέπει να µπορείτε να µεταβαίνετε κα-
θηµερινά από το σπίτι σας στο σπίτι του 
παιδιού.
6. Τι ακριβώς κάνει ο επιµελητής/η 
επιµελήτρια;
Η κατ’ οίκον φροντίδα των παιδιών πε-
ριλαµβάνει, ενδεικτικά, τις εξής υπηρε-
σίες: φροντίδα της ατοµικής υγιεινής 
του παιδιού, παροχή τροφής στο παιδί 
σύµφωνα µε το διατροφικό πρόγραµ-
µα που έχουν ορίσει οι γονείς, προετοι-
µασία των γευµάτων του παιδιού, τή-
ρηση του προγράµµατος ανάπαυσης/
ύπνου του παιδιού που έχουν ορίσει οι 
γονείς, φροντίδα για την επαρκή ένδυ-
ση του παιδιού, οργάνωση εκπαιδευτι-

κών δραστηριοτήτων και δραστηριοτή-
των παιχνιδιού ανάλογα µε την ηλικία 
και το επίπεδο ψυχικής και σωµατικής 
ανάπτυξης του παιδιού.
7. Ποιο είναι το ωράριο εργασίας 
των επιµελητών;
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αί-
τησης, καλείστε να δηλώσετε τη δια-
θεσιµότητα των ωρών σας ανά ηµέρα. 
Όµως, το ακριβές ωράριο απασχόλησής 
σας θα το συµφωνήσετε µε τους γονείς 
µε τους οποίους θα συνάψετε ιδιωτικό 
συµφωνητικό.
8. Αίτηση µπορούν να κάνουν κά-
ποιοι που εργάζονται ήδη ή είναι συ-
νταξιούχοι;
Ναι. Τα άτοµα που εργάζονται ήδη µπο-
ρούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον 
τους το επιτρέπει το ωράριο εργασίας 
και πληρούν τα κριτήρια. Επίσης αίτη-
ση µπορούν να κάνουν και οι συνταξι-
ούχοι εφόσον πληρούν τα κριτήρια και 
ακολουθούν όσα προβλέπονται στην 
ισχύουσα νοµοθεσία για την εργασία 
των συνταξιούχων.
9. Υπάρχει όριο ηλικίας για την 
ένταξη στο Μητρώο Επιµελητών;
Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι πληρούν τα 
κριτήρια της πρόσκλησης, όριο ηλικίας 
δεν υπάρχει.
10. Γιατί να γραφτώ στο Μητρώο 
Επιµελητών;
Γιατί µέσω της εγγραφής στο Μητρώο 
Επιµελητών, ενισχύετε το επαγγελµα-
τικό σας προφίλ, καθώς έχετε όλες τις 
προϋποθέσεις για να εργαστείτε επίση-
µα και νόµιµα στον τοµέα της κατ’ οίκον 
φύλαξης βρεφών.

Η εργασία σας είναι νόµιµη και λαµ-
βάνετε ασφάλιση.

Η εγγραφή στο Μητρώο Επιµελη-
τών δεν αποκλείει την απασχόλησή σας 
σε βρεφονηπιακό σταθµό.

Ρυθµίζετε το ωράριο εργασίας σας 
και τον αριθµό των βρεφών στα οποία 
µπορείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας 
κατά τρόπο που σας εξυπηρετεί σε συ-
νεργασία και άµεση συνεννόηση πάντα 
µε τους γονείς.

Η αµοιβή σας δεν ορίζεται από το 
πρόγραµµα, δηλαδή δεν τη ρυθµίζουµε 
ούτε την περιορίζουµε εµείς, αντίθετα η 
αµοιβή σας θα ορίζετε κατόπιν συνεννό-
ησης απευθείας µε τους γονείς.

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να 
καλούν για περισσότερες πληροφο-
ρίες στα τηλέφωνα 2103258080 και 
2103258090 από ∆ευτέρα έως Πα-
ρασκευή και ώρες 9 το πρωί µε 8 το 
απόγευµα ή να στείλουν µήνυµα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades@
yeka.gr.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»
10 ερωτήσεις και απαντήσεις 
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Στους ρυθµούς του Ετήσιου Τακτικού Συ-
νεδρίου της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελ-
λάδας (ΚΕ∆Ε) που θα πραγµατοποιηθεί 
από ∆ευτέρα 21 έως Τετάρτη 23 Νοεµβρί-
ου στο Βόλο κινείται η αυτοδιοίκηση στη 
χώρα µας.
Κεντρικό θέµα του Συνεδρίου είναι: Ισχυ-
ρή Αυτοδιοίκηση, Καλύτερη Ελλάδα Σύγ-
χρονοι, Ψηφιακοί, «Πράσινοι» ∆ήµοι: 
Στην υπηρεσία των πολιτών και των τοπι-
κών κοινωνιών»
Ειδικότερα τα θέµατα που θα απασχολή-
σουν τις εργασίες του Συνεδρίου είναι:

Η πρόταση της Κ.Ε.∆.Ε. για το νέο σύστη-
µα κατανοµής των Κ.Α.Π. στους ∆ήµους
� ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση – Ισχυροί ∆ή-
µοι
� Ψηφιακός Μετασχηµατισµός

� Η Ενεργειακή Αυτονοµία των ∆ήµων την 
επόµενη µέρα
� Χρηµατοδοτικά εργαλεία ∆ήµων
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνουν 
και παράλληλες συζητήσεις µε τις εξής θε-
µατικές:
�  Η Συµµετοχή της Τ.Α. στην Παιδική 
Προστασία & στην ∆ιασφάλιση της Ισότη-
τας των Φύλων
�  ∆ιαχείριση Απορριµµάτων – Κυκλική 
Οικονοµία
- Επιµόρφωση - Τεχνική Υποστήριξη ∆ή-
µων
� Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο 
της Πολιτικής Προστασίας
� Παρουσίαση Ινστιτούτου Τοπικής Αυτο-
διοίκησης
Η εφηµερίδα µας θα είναι εκεί και θα σας 
έχει πλούσιο ρεπορτάζ στο επόµενο φύλλο.

ΥΠΕΣ:
Η επιχορήγηση
των Δήμων το 2023
αυξάνεται κατά
113,5 εκ. ευρώ
Η τακτική επιχορήγηση των δήµων 
(ΚΑΠ) για το 2023 θα αυξηθεί κα-
τά 113, 5 εκ. ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 
7,7%, όπως προκύπτει από την Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση των ανα-
πληρωτών υπουργών Οικονοµικών 
Θ., Σκυλακάκη και Εσωτερικών Στ. 
Πέτσα.Στην απόφαση ορίζεται ότι οι 
πιστώσεις των δήµων που θα εγγρά-
φονται στον προϋπολογισµό τους για 
το 2023 για την κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών πρέπει 
να είναι όσο ήταν η πρώτη δόση των 
ΚΑΠ που τους αποδόθηκε το 2022, 
ήτοι 113.569.431,24, όχι επί δώδεκα 
δόσεις όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, αλ-
λά επί δεκατρείς δόσεις.

Η “ισχύς εν τη ενώσει” για τους δήμους της Αττικής  

Μ
ε σύνθηµα «η Αυτοδιοίκηση ενώ-
νει τις δυνάµεις της» διεξήχθη η 
ετήσια Γενική Συνέλευση της Πε-
ριφερειακής Ένωσης ∆ήµων Αττι-

κής, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Πολιτιστικό 
Κέντρο ∆ήµου Γαλατσίου «Το Καµίνι».

Στη Γ.Σ. συµµετείχαν σχεδόν όλοι οι ∆ή-
µαρχοι της Αττικής, ενώ έδωσαν το παρών 
και απηύθυναν χαιρετισµούς ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας, ο 
Υφυπουργός Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. 
Θοδωρής Λιβάνιος, ο Γενικός Γραµµατέας του 
Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. 
Ευθύµιος Μπακογιάννης και ο Περιφερειάρ-
χης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.∆.Α. και ∆ήµαρχος 
Γαλατσίου κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, αφού 
πρώτα καλωσόρισε τους παριστάµενους και 
τους ευχαρίστησε για την αγαστή συνεργασία 
που έχουν, τόνισε µεταξύ άλλων: «Κοιτώντας το 
µέλλον, είναι ακόµα πιο σηµαντικό ότι οι επόµε-

νες εκλογές θα γίνουν µε τον νέο εκλογικό νόµο 
για την Αυτοδιοίκηση και την εκλογή µε 43%. 
Ωστόσο το πρόβληµα της υποστελέχωσης στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πολύ µεγάλο. Και 
πρέπει να αντιµετωπιστεί µε δέσµη µέτρων, µε 
τον ίδιον ακριβώς ρεαλισµό και την ίδια θετική 
διάθεση που αντιµετωπίστηκε και το πρόβληµα 
της διοίκησης των ∆ήµων.»

Στη συνέχεια, ∆ήµαρχοι και ∆ηµοτικοί Σύµ-
βουλοι οι οποίοι είναι Πρόεδροι των Επιτροπών 
της Π.Ε.∆.Α., ανέπτυξαν σειρά προτάσεων για 
την αναβάθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι 
προτάσεις αυτές, όπως και συνολικά οι εισηγή-
σεις των Επιτροπών, θα συζητηθούν εκτενέστε-
ρα στο Συνέδριο της ΚΕ∆Ε, στον Βόλο.

Ο ∆ήµος Περιστερίου σε πεί-
σµα των καιρών και φέτος θα 
πρωταγωνιστήσει στις γιορ-
τές των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς. Μικροί και 
µεγάλοι από τις αρχές ∆εκεµ-
βρίου 2022 µέχρι και τις 7 Ια-
νουαρίου 2023 µπορούν να δια-
σκεδάσουν δωρεάν, µε µεγάλες 
συναυλίες, καθηµερινές εορτα-
στικές εκδηλώσεις και δράσεις! 
Από το πρωί µέχρι και το βρά-
δυ στην πλατεία ∆ηµαρχείου - 
σταθµός Μετρό «Περιστέρι» µε 
το Carousel, το Λούνα Παρκ, τα 
Γιορτινά Τρενάκια, την ωραιό-
τερη Φάτνη της Αττικής!

Μεγάλη συναυλία, φαντα-
σµαγορική βραδιά µε πολλές 
εκπλήξεις, το άναµµα του Χρι-
στουγεννιάτικου ∆έντρου της 

πόλης. Εορταστική παρέλαση 
και γιορτή µε χιλιάδες συµµε-
τέχοντες. 

Σε µια µοναδική γιορτή και 

φέτος θα δηµιουργεί η µεγαλύ-
τερη Βασιλόπιτα, µε περισσό-
τερα από 20.000 κοµµάτια και 
200 φλουριά από τη Συντεχνία 
Αρτοποιών Αθηνών, Προαστί-
ων και Περιχώρων.

Καθηµερινά καλλιτεχνικά 
δρώµενα, µε τη συµµετοχή ξω-
τικών, ανιµατέρ, ζογκλέρ, αλλά 
και συναυλίες, θεατρικές παρα-
στάσεις, παιδικές ταινίες, θέα-
τρο σκιών, εορταστικά εργαστή-
ρια και µουσικά δρώµενα. Με 
είσοδο ελεύθερη παντού, στην 
πλατεία ∆ηµαρχείου – στάση 
Μετρό «Περιστέρι» και στα θέ-
ατρα της πόλης.

Η καρδιά των Χριστουγέννων χτυπά στο Περιστέρι

Οι δήμαρχοι της χώρας συνεδριάζουν
για “Ισχυρή Αυτοδιοίκηση,
Καλύτερη Ελλάδα”
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Αθώος – μετά από 10 χρόνια -
ο πρ. Δήμαρχος Πεντέλης
για το ΤΑΠ
Αθώο  έκρινε την Τρίτη 
15 Νοεµβρίου το Τριµελές 
Εφετείο Κακουργηµάτων τον 
πρώην δήµαρχο Πεντέλης 
∆ηµήτρη Στεργίου-
Καψάλη για την υπόθεση 
που αφορούσε χρέωση 
του Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας (ΤΑΠ) από 
τον ∆ήµο Πεντέλης. Μετά 
την αθωωτική απόφαση, η  ∆ικηγορική Εταιρεία  που είχε 
αναλάβει την υπεράσπιση του πρώην δηµάρχου δήλωσε τα 
εξής: «Αίσιο τέλος,  µετά από 10ετή δικαστικό αγώνα για τον 
πρώην δήµαρχο Πεντέλης κ. ∆ηµήτρη Στεργίου- Καψάλη, 
η σηµερινή αθωωτική απόφαση του 3µελούς Εφετείου 
Κακουργηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση που αφορούσε την 
δήθεν λανθασµένη χρέωση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 
(ΤΑΠ), από τον ∆ήµο Πεντέλης!
Σηµειωτέον εδώ ότι της απόφασης αυτής, είχε προηγηθεί η 
οµόφωνη αθωωτική απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου. 
Στην επίπονη αυτή διαδροµή, όπου ο πρώην δήµαρχος 
διασύρθηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους άνευ 
προηγουµένου (για µια υπόθεση κατ’  ουσίαν ανύπαρκτη), 
η δικηγορική εταιρεία ∆ηµοσθένους στάθηκε εξ αρχής 
σθεναρά πλάι του. ∆εν θα λέγαµε το ίδιο για αρκετούς 
πολιτικά ευνοούµενους του πρώην δηµάρχου, που «πριν 
αλέκτωρ λαλήσει τρις» τον απαρνήθηκαν, επιδιώκοντας 
µάλιστα να µοιράσουν τα ιµατιά του! Ως ∆ικηγορική εταιρεία, 
τον ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που µας έδειξε καθ’ 
όλη την διάρκεια της µακρόχρονης αυτής διαδικασίας».

Ε
πίθεση ∆έχτηκε µέσα στο 
∆ηµαρχείο Παλαιού Φα-
λήρου, ο πρόεδρος του 
δηµοτικού συµβουλίου, 

Νίκος Χρυσοβερίδης.
Ο Κ. Χρυσοβερίδης που είναι 

και πρόεδρος του Κτηνιατρικού 
Συλλόγου Αττικής, κάνει λόγο για 
“σκοτεινά λόµπυ και παρακράτος” 
σε δήλωσή του στην οποία ανέφε-
ρε: “∆εν θα µπορούσα ποτέ να φα-
νταστώ, πως θα κινδύνευε η ζωή 
µου µέσα στο ίδιο µας το δηµαρχείο.

Εχθές το απόγευµα και ενώ πα-
ρευρισκόµουν σε εκδήλωση για 
τα αδέσποτα, εισέβαλαν τραµπού-
κοι και µου επιτέθηκαν απρόκλη-
τα. Αφού απαίτησαν να αποχωρή-
σω από τον χώρο, µε χτύπησαν µε 
µανία στο κεφάλι. Αυτή η επίθεση 
είναι ειδεχθής προσβολή στο θε-
σµό της δηµαρχίας και στον θεσµό 
της δηµοκρατίας. Η σύλληψη των 
δραστών είναι επιβεβληµένη και 
η τιµωρία τους πρέπει να είναι πα-
ραδειγµατική, για να µην καταστεί 

ο δήµος µας καθοδηγούµενος από 
σκοτεινά λόµπυ και το παρακράτος 
που θέλουν να εγκαταστήσουν ορι-
σµένοι ώστε να επωφελούνται εις 
βάρος των πολιτών µας.

Παρακαλώ όποιον γνωρίζει κά-
ποια πληροφορία για την ταυτότητα 
των δραστών, να την καταθέσει στο 
αστυνοµικό τµήµα της περιοχής µας, 
ώστε να γίνει αρωγός στην µάχη 
ενάντια στον φασισµό και την τρο-
µοκρατία που επιχειρείται να εγκα-
τασταθεί στον δήµο µας.”

Τη δυνατότητα δηµιουργίας Κέντρου Υγείας ή άλ-
λης δοµής πρωτοβάθµιας Υγείας σε οικόπεδο απέναντι 
από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στη Λυκόβρυση, 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ο δήµαρχος Τάσος 
Μαυριδης και ο γενικός γραµµατέας Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεµιστοκλέους. 

Σύµφωνα µε τη σχετική ενηµέρωση στην πρότα-
ση του δηµάρχου, ο Μάριος Θεµιστοκλέους επιφυλά-
χθηκε να απαντήσει.  Επίσης, µε την ευκαιρία της συ-
νάντησης ο Τάσος Μαυρίδης παρέδωσε στον γενικό 
γραµµατέα, το βιβλίο το οποίο εξέδωσε ο ∆ήµος Λυ-

κόβρυσης- Πεύκης στο οποίο παρουσιάζεται η ιστο-
ρία του ∆ήµου και των δύο δηµοτικών ενοτήτων του. 
Ο Τάσος Μαυρίδης αναφερόµενος στο θέµα τόνισε: 
«Τον ενηµέρωσα για τις πολιτικές υγείας που υλοποι-
εί ο ∆ήµος µας και την πρόθεση µας να εµπλουτίσου-
µε τις δράσεις µας.
Σε συνέχεια αλληλογραφίας µας συζητήσαµε το εν-
δεχόµενο να δηµιουργηθεί Κέντρο Υγείας ή άλλη δο-
µή πρωτοθάθµιας Υγείας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του 
∆ήµου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας 
στη Λυκόβρυση.».

Ο τοµεάρχης Εσωτερικών και βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στην Β1 εκλογική πε-
ριφέρεια Βορείου Τοµέα Αθηνών Κώστας 
Ζαχαριάδης, πραγµατοποίησε συνάντηση 
µε τους εργαζόµενους στην καθαριότητα και 
στο πράσινο του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφει-
ας – Νέας Χαλκηδόνας. Μετά το τέλος της 
συνάντησης δήλωσε σχετικά: «Για να είναι 
οι πόλεις µας λειτουργικές, βιώσιµες και κα-
θαρές εργάζονται καθηµερινά από το χάρα-
µα, πριν ξυπνήσει η πόλη. Έχουµε χρέος 
να βελτιώσουµε την καθηµερινότητά τους».

Αξημέρωτα στο γκαράζ του δήμου
Ν. Φιλαδέλφειας ο Κ. Ζαχαριάδης  

∆ιεκδικεί τη δηµιουργία Κέντρου Υγείας 
ο δήµος Λυκόβρυσης – Πεύκης

Επίθεση στον Πρόεδρο 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου 
Π. Φαλήρου, μέσα στο ∆ημαρχείοΠ. Φαλήρου, μέσα στο ∆ημαρχείο

Του Πέτρου Κουβάτσου 
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Μ
ία ολοκληρωµένη εικό-
να για τα όσα συµβαί-
νουν στο δήµο Ηρα-
κλείου Αττικής δίνει 

µέσα από τη συνέντευξη που παρα-
χώρησε στην εφηµερίδα µας, ο δή-
µαρχος της πόλης, κ. Νίκος Μπάµπα-
λος. Αρχικά, ενηµερώνει κατοίκους 
και επαγγελµατίες ότι δεν θα υπάρ-
ξει καµία επιβάρυνση στη δηµοτική 
φορολογία για τη νέα χρονιά. Μετά 
δίνει απαντήσεις για τα σχολεία που 
αντιµετώπισαν προβλήµατα λόγω του 
σεισµού του 2019 και ακόµα ανακοι-
νώνει ότι ο δήµος έχει υλοποιήσιµες 
µελέτες, που σχεδιάζουν την λεωφό-
ρο Ηρακλείου ως ένα δρόµο λειτουρ-
γικό και ασφαλή.

Ενώ ξεκάθαρος ήταν στην απά-
ντησή του για το που θα ρίξει το βάρος 
της διοίκησης στην τελευταία χρονιά 
της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου 
λέγοντας “στην καθηµερινότητα”.

Τέλος, δίνει τους τρεις σηµαντικό-
τερους λόγους που θα έπρεπε να τον 
επιλέξουν ξανά για τον δηµαρχιακό 
θώκο της πόλης, οι δηµότες του Ηρα-
κλείου. Αναλυτικά, η συνέντευξη του 
δηµάρχου Ηρακλείου Αττικής, κ. Νί-
κου Μπάµπαλου έχει ως εξής: 

n Κύριε δήμαρχε, τι να περιμέ-
νουν οι κάτοικοι και οι επαγγελ-
ματίες της πόλης για τα δημοτικά 
τέλη της νέας χρονιάς;
Σε αντίθεση µε την γενικότερη τάση 
που επικρατεί στην αγορά, οι Ηρα-
κλειώτες αλλά και οι επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην πόλη 
µας δεν θα δουν καµία αύξηση, κα-
µία επιβάρυνση στη δηµοτική φορο-
λογία για τη νέα χρονιά. 

Κρατάµε τα δηµοτικά τέλη, τον 
φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων 
αλλά και όλους τους συντελεστές στις 
ίδιες σταθερές τιµές, στα ίδια χαµη-
λά επίπεδα στα οποία τα έχουµε κα-
τεβάσει µε τις συνεχόµενες µειώσεις 
που κάναµε στη δηµοτική φορολο-
γία επί πέντε συνεχόµενα έτη - επτά 
εάν υπολογίσουµε και τις φοροαπαλ-
λαγές που θεσπίσαµε µε το ξεκίνηµα 
της πρώτης µας θητείας στη ∆ηµοτι-
κή Αρχή για τις ευπαθείς οµάδες πλη-
θυσµού. Είναι κάτι για το οποίο είµαι 
υπερήφανος, καθώς, επιτρέψτε µου 
να θυµίσω, δεν είχε γίνει τίποτε πά-
νω σε αυτό τον τοµέα από τους προ-
κατόχους µου. Είµασταν και είµαστε 
η πρώτη δηµοτική διοίκηση που κα-
ταφέραµε αρχικά να εξορθολογήσου-
µε τα οικονοµικά του ∆ήµου µας, στη 
συνέχεια δε να µετατρέψουµε αυτόν 
τον εξορθολογισµό σε µειώσεις δη-
µοτικών τελών, ανταποδίδοντας την 

εµπιστοσύνη των δηµοτών του Ηρα-
κλείου που µας τιµήσαν µε την ψήφο 
τους και µας επέλεξαν για ∆ηµοτική 
Αρχή. Με τις εκπτώσεις που εφαρµό-
σαµε σε όλους τους δηµοτικούς φό-
ρους, έχουµε φτάσει από το να είµα-
στε στους πιο ακριβούς, πλέον να 
ανήκουµε στους πιο οικονοµικούς δή-
µους, σε θέση κάτω από το µέσο της 
σχετικής λίστας. 

Ενδεικτικά να σας αναφέρω τη δι-
ακύµανση των κυριότερων συντελε-
στών: παραλάβαµε τα δηµοτικά τέλη 
για τις κατοικίες στο 1,62 ευρώ ανά 
τµ και τα έχουµε ρίξει στο 1,24. Αντί-
στοιχα, ο φόρος ηλεκτροδοτούµενων 
χώρων ήταν στο 1,19 και τον έχουµε 
διαµορφώσει πλέον στο 0,85, στην τι-
µή που είχε τις αρχές της δεκαετίας 
του 2000. Παράλληλα εφαρµόζουµε 
απαλλαγές που φτάνουν ακόµα και 
το 100% για ευπαθείς οµάδες πληθυ-
σµού όπως ΑµΕΑ, δικαιούχοι Κοινω-
νικού Τιµολογίου, πολύτεκνες ή µο-
νογονεϊκές οικογένειες κ.α.

Για τις νέες δε επιχειρήσεις, 
όσους δηλαδή αποφασίσουν να επεν-
δύσουν στην πόλη µας, προβλέπουµε 
50% µείωση στα δηµοτικά τέλη για 
τα πρώτα δύο χρόνια της λειτουργίας 
τους, ώστε να τους βοηθήσουµε στο 
ξεκίνηµά τους.

n Τα τελευταία χρόνια αντιμετω-
πίσατε προβλήματα με τα σχολικά 
κτίρια της πόλης σας λόγω κυρίως 
του σεισμού του 2019. Έχουν ξεπε-
ραστεί;
Είναι αλήθεια ότι ο σεισµός του 2019 
άφησε φθορές σε τρία σχολεία της 
πόλης µας: το 4ο, 5ο ∆ηµοτικό και το 
1ο Γυµνάσιο, σε σηµείο που κρίναµε 
ότι δεν µπορούµε να ρισκάρουµε να 
µπούνε τα παιδιά µας για µάθηµα στις 
πτέρυγες που αντιµετώπιζαν πρόβλη-
µα. Εάν ήταν κάποιος άλλος στη θέση 
µας θα προτιµούσε µε προχειρότητα  
να «µπαλώσει» - εάν µου επιτρέπεται 
- τις ζηµιές που εµφανίστηκαν και να 
συνεχίσει την καθηµερινότητα σαν να 
µην έχει συµβεί τίποτα…

Εµείς όµως, µπροστά στην ασφά-
λεια των παιδιών µας δεν λογαριά-
σαµε ούτε την εικόνα µας, ούτε το 
πολιτικό κόστος. Αποµονώσαµε τα 
προβληµατικά κτίρια, διαµορφώσα-
µε νέες αίθουσες διδασκαλίας ώστε 
να µην χαθεί ούτε µια ηµέρα από το 
µάθηµα, αλλά ούτε και να ανατρα-
πεί ο οικογενειακός προγραµµατι-
σµός µε τη συστέγαση σχολείων σε 
διπλή βάρδια πρωί – απόγευµα. Πα-
ράλληλα, τρέξαµε, διεκδικήσαµε και 
πετύχαµε χρηµατοδοτήσεις τόσο για 
τις απαιτούµενες για τα έργα αποκα-

Ν. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ 
 (∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Το Ηράκλειο είναι  
το σπίτι μας

…το αγαπάμε και δουλεύουμε για να είναι μια πόλη που αξίζει να ζεις

Του Πέτρου Κουβάτσου 

«Δεν θα υπάρξει  
καμία επιβάρυνση  
στα δημοτικά τέλη  
για τη νέα χρονιά»
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τάστασης µελέτες, όσο για αυτές καθ’ 
αυτές τις παρεµβάσεις επιδιόρθωσης 
των σχολείων. Και πήγαµε και ένα βή-
µα παραπέρα: αποφασίσαµε ότι, εφό-
σον θα µπούµε στη διαδικασία εργα-
σιών στα σεισµόπληκτα σχολεία, να 
το κάνουµε µε όρους ριζικής ανακαί-
νισης, κάνοντας παράλληλα ενεργει-
ακή αναβάθµιση στα σχολικά κτίρια. 
Έτσι, αυτή την στιγµή το 4ο ∆ηµοτικό 
και το 1ο Γυµνάσιο έχουν δύο ανα-
καινισµένες πτέρυγες ενώ στο 5ο 
ολοκληρώνονται τα αντίστοιχα έργα 
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Βασι-
κό αίτιο για τα όποια προβλήµατα πα-
ρουσιάζουν τα σχολεία, όχι µόνο στο 
δικό µας δήµο, αλλά παντού στην χώ-
ρα, είναι η εξαιρετική παλαιότητα των 
περισσότερων εκ των σχολικών κτιρί-
ων, την οποία πρέπει να διαχειριστού-
µε. Τι λύσεις προωθούµε: 

Η ∆ηµοτική µας Αρχή εκπόνησε 
και ολοκληρώνει πρόγραµµα πρωτο-
βάθµιου προσεισµικού ελέγχου σε 
όλα τα σχολεία της πόλης. Να δού-
µε έτσι, που υπάρχει πρόβληµα, που 
πρέπει να επέµβουµε προληπτικά. 

Από τους πρώτους µήνες της 
πρώτης µας θητείας ξεκινήσαµε και 
συνεχίζουµε εκστρατεία ανακαίνισης 
µε ενεργειακή αναβάθµιση στα σχο-
λεία µας, ιεραρχώντας και προτάσσο-
ντας τα πιο παλιά. Έχουµε ολοκληρώ-
σει τις σχετικές εργασίες σε πάνω από 
δέκα σχολεία, αυτή την περίοδο δε 
ανακαινίζουµε ακόµα δύο: το 13ο και 
το 6ο ∆ηµοτικό. Θέλω να το πω ξε-
κάθαρα: τα παιδιά µας, τα παιδιά του 
Ηρακλείου είναι η απόλυτη προτεραι-
ότητα. Είναι το µέλλον και εκείνο στο 
οποίο πρέπει να επενδύσουµε. 

Για αυτό ακριβώς και δεν στε-
ρήσαµε ούτε θα στερήσουµε είτε πό-
ρους, είτε δυνάµεις στην προσπάθεια 
να διαµορφώνουµε συνεχώς το κα-
λύτερο δυνατό περιβάλλον για αυτά.

n Πόσο εφικτή είναι η ανάπλαση – 
διάνοιξη της Λ. Ηρακλείου;
Για πρώτη φορά µετά από δεκαετί-
ες αδράνειας και αναµονής των προ-
κατόχων µου στον ∆ήµο Ηρακλεί-
ου, έχουµε υλοποιήσιµες µελέτες στα 
χέρια µας, που σχεδιάζουν την λεω-
φόρο Ηρακλείου ως ένα δρόµο λει-
τουργικό και ασφαλή για τους χιλιά-
δες των πολιτών που τον διέρχονται 
καθηµερινά. ∆εν ήταν µια εύκολη δι-
αδικασία. Χρειάστηκε να λύσουµε 
χρόνια προβλήµατα, γραφειοκρατι-
κά και δοµικά, ώστε να φτάσουµε στο 
σηµείο να µπορεί να ξεκλειδώσει η 
ανάπλαση της λεωφόρου. Βέβαια, 
δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο δρόµος 

είναι αρµοδιότητας Περιφέρειας Ατ-
τικής και εκείνη είναι που πρέπει να 
βάλει µπροστά τα έργα. Με την καλή 
συνεργασία όµως που έχουµε ανα-
πτύξει, πιστεύω ότι θα το δροµολο-
γήσουµε.

n Ποιες είναι οι εξελίξεις γύρω 
από τη Λ. Κύμης και την Μ. Μερ-
κούρη; 
Για τη µεν επέκταση και διάνοιξη της 
λεωφόρου Κύµης είµαστε σε επιφυ-
λακή κρατώντας την, επαναλαµβα-
νόµενη σε όλους τους τόνους προς 
το ∆ήµο, δέσµευση του Υπουργείου 
Υποδοµών και Μεταφορών πως θα 
γίνει προσπάθεια να σκεπαστεί η δι-
αδροµή της λεωφόρου στο κοµµάτι 
που θα διέρχεται από τα όρια της πό-
λης µας. Θυµίζω την οµόφωνη από-
φαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλί-
ου που λέει «ναι» στο έργο, καθώς 
αναµένεται να λύσει σηµαντικά κυ-
κλοφοριακά προβλήµατα της περιο-

χής, µε τρόπο όµως κατασκευής που 
δεν θα αναστατώνει τη ζωή στην πό-
λη και µε αντισταθµιστικά για τους 
πολίτες οφέλη.

Για την υπογειοποίηση της οδού 
Μελίνας Μερκούρη έχουµε ολοκλη-
ρώσει τις µελέτες της κατασκευής του 
έργου και είµαστε σε επαφή µε την 
Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει δε-
σµευθεί να χρηµατοδοτήσει την πα-
ρέµβαση. ∆υστυχώς η πανδηµία 
έφερε πίσω όλα τα χρονοδιαγράµµα-
τα που είχαµε κάνει, όχι µόνο τα δι-
κά µας, αλλά σε παγκόσµιο επίπεδο.

n Πως προσπαθεί ο Δήμος να 
εξοικονομήσει ενέργεια για την 
επίτευξη του στόχου του 10%;
Ένα µεγάλο σκέλος αυτής της εκστρα-
τείας καλύπτεται µε τα έργα ενεργει-
ακής αναβάθµισης που γίνονται στα 
σχολεία αλλά και σε άλλα δηµοτικά 
κτίρια. Για παράδειγµα, αυτή την πε-
ρίοδο ανακαινίζουµε το ∆ηµοτικό Γυ-
µναστήριο της οδού Ν. Καζαντζάκη, 
ένα πολυώροφο κτίριο µε πισίνα, το 
οποίο πλέον θα λειτουργεί µε το ελά-
χιστο δυνατό ενεργειακό κόστος και 
αποτύπωµα. Παράλληλα, έχουµε µε-
ριµνήσει για την αντικατάσταση του 
δηµοτικού φωτισµού µε συστήµατα 
led αφενός για περισσότερη εξοικο-
νόµηση ενέργειας και καλύτερη από-
δοση, αφετέρου οι δηµότες µας να αι-
σθάνονται ασφαλείς στην πόλη τους. 

n Που θα ρίξετε το βάρος στην τε-
λευταία χρονιά της τρέχουσας δη-
μοτικής θητείας;
Με µία λέξη: στην καθηµερινότη-
τα. Είναι αυτό που έχει περισσότερο 
ανάγκη ο πολίτης. Βγαίνοντας από 
την περιπέτεια της πανδηµίας και εν 
µέσω µιας παγκόσµιας οικονοµικής 

και ενεργειακής κρίσης, οι κοινωνί-
ες έχουν ανάγκη από σταθερές, να 
ξέρουν ότι τουλάχιστον έξω από την 
πόρτα τους είναι κάποιος που φρο-
ντίζει για αυτούς και τις καθηµερινές 
τους ανάγκες. Να ξέρουν ότι υπάρχει 
µια καθαρή και λειτουργική πόλη, µε 
υποδοµές που θα κάνει τη ζωή τους 
πιο εύκολη και όχι πιο σύνθετη.

Για αυτό δουλεύουµε εµείς.  ∆ου-
λεύουµε κάθε µέρα µε γνώµονα  την 
καλύτερη ποιότητα ζωής των δηµο-
τών µας. Και το έργο µας είναι πολύ-
πλευρο όπως και οι ανάγκες της κα-
θηµερινότητας: ασφαλτοστρώσεις για 
οδική ασφάλεια, επιδιόρθωση πεζο-
δροµίων για να µπορούν να περπα-
τούν κάτοικοι και επισκέπτες και να 
χαίρονται την πόλη µας, ενισχυµένη 
καθαριότητα και Ανακύκλωση ώστε 
να έχουµε µία πόλη φιλική και στους 
ανθρώπους και στον πλανήτη, έργα 
στα σχολεία µας για τα παιδιά µας - 
ό,τι πολυτιµότερο έχουµε, το ίδιο µας 
το µέλλον - αλλά και µε προγράµµα-
τα παροχών και υπηρεσιών προς τους 
δηµότες µας, στηρίζοντας τους έµπρα-
κτα στα καθηµερινά θέµατα.

n Προφανώς και θα είστε ξανά 
υποψήφιος δήμαρχος. Αν σας ζη-
τούσαμε να μας πείτε τους τρεις 
σημαντικότερους λόγους που θα 
έπρεπε να σας επιλέξουν οι δημό-
τες σας, ποιοι θα ήταν; 
Πολύ ωραία η ερώτησή σας. Θα τους 
ζητήσω να ανοίξουν την πόρτα τους 
και να ρίξουν µια µατιά στη γειτονιά 
τους. Θα δουν ότι είναι καθαρή, θα 
δουν ότι την αναβαθµίζουµε συνεχώς 
µε υποδοµές, µε περισσότερους ελεύ-
θερους και κοινόχρηστους χώρους, 
µε περισσότερο πράσινο. Παράλ-
ληλα, θα τους παρακαλούσα να θυ-
µηθούν πως ήταν το Ηράκλειο πριν 
δέκα χρόνια... Το Ηράκλειο είναι ο 
τόπος µας, το σπίτι όλων µας και κατα-
φέραµε µαζί – ∆ηµότες και ∆ηµοτική 
Αρχή - µε δουλειά, σύνεση και συνέ-
πεια λόγων και πράξεων να το φτιά-
ξουµε όπως είναι σήµερα. Αυτό που 
έχω να τους υποσχεθώ είναι ότι θα 
συνεχίσω να δουλεύω, να βρίσκοµαι 
στην πόλη, δίπλα τους, να υπηρετώ το 
Ηράκλειο, το µεγάλο µας σπίτι όπως 
µου αρέσει να το λέω, µε τους ίδιους 
ρυθµούς, µε την ίδια ένταση όπως την 
πρώτη ηµέρα, κάθε µέρα. 

Την αγαπώ την πόλη µου. Αυτό 
είναι που µας ενώνει, αυτό που καλ-
λιεργεί και την εµπιστοσύνη µεταξύ 
µας: Ότι όλοι αγαπάµε το Ηράκλειο 
και δουλεύουµε κάθε µέρα, ώστε να 
είναι µια πόλη που αξίζει να ζούµε!

«Καθημερινότητα. 
Είναι αυτό που έχει 
περισσότερο ανάγκη 
ο πολίτης. Βγαίνοντας 
από την περιπέτεια 
της πανδημίας και εν 
μέσω μιας παγκόσμιας 
οικονομικής και 
ενεργειακής κρίσης,  
οι κοινωνίες έχουν 
ανάγκη από σταθερές,  
να ξέρουν ότι 
τουλάχιστον έξω από την 
πόρτα τους είναι κάποιος 
που φροντίζει για αυτούς 
και τις καθημερινές τους 
ανάγκες. 
Αυτό κάνουμε»
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ΗΠΑ:
Δασκάλα
έβγαζε βίντεο
για το OnlyFans
μέσα στην τάξη

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Madonna: Ποζάρει 
προκλητικά στα 64 της 
Η Madonna προκαλεί για ακόµη µία φορά µε 
τις αναρτήσεις της στο Instagram.Η βασίλισσα 
της ποπ εξέπληξε τους θαυµαστές της ποζάροντας 
topless φορώντας µόνο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου 
και µαύρες κάλτσες. Σε όλα τα στιγµιότυπα που 
ανέβασε χρησιµοποίησε την τσάντα για να καλύψει 
το γυµνό της στήθος. Πολλοί ήταν οι followers 
που κατακεραύνωσαν την Madonna επειδή δεν 
«συµπεριφέρεται σαν µια γυναίκα στην ηλικία της». 
Κάποιοι αποκάλεσαν την τραγουδίστρια «ναυάγιο» 
και την παρακάλεσαν να σταµατήσει να δηµοσιεύει 
τέτοια «ενοχλητικά» πράγµατα.

Σ
τάθης Σχίζας και Αλεξάν-
δρα Παναγιώταρου µίλη-
σαν στις κάµερες των τηλε-
οπτικών εκποµπών για την 

καθηµερινότητά τους και έκαναν δη-
λώσεις που θα συζητηθούν.
Ο νικητής του Survivor  αρχικά, ρω-
τήθηκε για το bachelor party που θα 
διοργάνωνε σε περίπτωση που οι 
δυο τους θα προχωρούσαν σε έναν 
γάµο και όπως απάντησε, «θα έκανα 
ένα bachelor και µέσα από την τούρ-

τα να έβγαινε η νύφη». Τότε η Αλε-
ξάνδρα Παναγιώταρου σχολίασε: «Τη 
νύφη θα τη βλέπεις κάθε µέρα, θα τη 
δεις και στο bachelor; Αυτό δεν είναι 
bachelor, είναι καταδίκη».
Σε ερώτηση που έγινε στη συνέχεια 
στην instagrammer, για το αν έχει 
σερβίρει ποτέ φαγητό που έχει πα-
ραγγείλει από έξω, ως δικό της, απά-
ντησε: «Εννοείται! Τι εννοείς; Και µια 
και δυο… Παλαιότερα, δεν ήξερα να 
µαγειρεύω». Αναφορικά µε τη «ρου-

τίνα περιποίησης» που ακολουθεί ο 
Στάθης Σχίζας, δήλωσε: «Μου βά-
ζει µάσκες. Εγώ µόνος µου δεν είµαι 
του σπορ, αλλά κάτι µάσκες µου έχει 

βάλει η Αλεξάνδρα. Έχουµε και αυτό 
που παρεξηγούµαστε, ό,τι και να πού-
µε πάλι στο βρακί της θα πουν ότι µε 
έχει βάλει».

Στάθης Σχίζας 
«Η Αλεξάνδρα 
Παναγιώταρου 
με έχει βάλει
στο βρακί της»

Ο Λευκός Οίκος θα φιλοξενήσει
τον 19ο γάμο στην ιστορία του

Η Σαµάνθα Πιρ, δασκάλα στην 
Αριζόνα έβγαζε ερωτικά βίντεο 
στην τάξη που έκανε µάθηµα. 
Τα δηµοσίευε στο OnlyFans ως 
παράλληλη ενασχόληση για 
να συµπληρώνει τον χαµηλό µισθό 
της. Οι µαθητές του Γυµνασίου 
Thunderbolt βρήκαν τη σελίδα της 
και µοιράζονταν τα βίντεο µεταξύ 
τους. Η καθηγήτρια θετικών 
επιστηµών χρησιµοποιούσε το 
ψευδώνυµο «Khloe Karter».
Μαζί µε το σύζυγό της Ντίλον Πιρ, 
δάσκαλο της τετάρτης τάξη του 
∆ηµοτικού Σχολείου Nautilus, 
έκαναν γυρίσµατα για ενήλικες 
µέσα στο κτίριο του Lake Havasu 
Unified School District – στα ίδια 
θρανία που κάθονταν οι µαθητές 
της. Η Σαµάνθα εξαναγκάστηκε 
σε παραίτηση αφού τέθηκε σε 
υποχρεωτική άδεια µε αποδοχές. 
Ο σύντροφός της απολύθηκε 4 
µέρες αργότερα.

Στον Λευκό Οίκο το επόµενο Σάββατο 
θα πραγµατοποιηθεί ο 19ος γάµος 
στη ιστορία του. Η Ναόµι Μπάιντεν 
(Naomi Biden), η µεγαλύτερη εγγονή 

του προέδρου Τζο Μπάιντεν και ο Πίτερ 
Νιλ (Peter Neal) θα επισηµοποιήσουν 
την σχέση τους στο χώρο του «South 
Lawn» του Λευκού Οίκου, σύµφωνα µε το 
δηµοσίευµα του AP.

Θα είναι ο πρώτος γάµος µε νύφη την 
εγγονή ενός προέδρου και ο πρώτος σε 
αυτό το σηµείο, σύµφωνα µε τον «White 
House Historical Association».

Η Ναόµι, το µεγαλύτερο από τα πέντε 
παιδιά του Χάντερ Μπάιντεν, είναι 
δικηγόρος. Η µητέρα της είναι η Κάθλιν 
Μπούλε (Kathleen Buhle), η πρώτη 
σύζυγος του Χάντερ. Ο Νιλ αποφοίτησε 
πρόσφατα από τη νοµική σχολή του 
Πανεπιστηµίου της Πενσυλβάνια. Το 
ζευγάρι κατοικεί στην Ουάσιγκτον. 
Γνωρίστηκαν στην Νέα Υόρκη, σε 
ραντεβού µε έναν κοινό φίλο πριν από 
περίπου τέσσερα χρόνια και από τότε είναι 
µαζί, σύµφωνα µε το γραφείο της πρώτης 
κυρίας.

Ο τελευταίος γάµος - τελετή και 
δεξίωση - στον Λευκό Οίκο µε µέλος της 
προεδρικής οικογένειας ήταν τον Ιούνιο 
του 1971 όταν η Τρίσια Νίξον παντρεύτηκε 
τον Έντουαρντ Κοξ στον Κήπο των Ρόδων 
µε 400 προσκεκληµένους.
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Πέταξε το στέμμα της «Σταρ Ελλάς»
και έγινε πρωταγωνίστρια
σε ταινίες πορνό
Τη γνωρίσαµε µέσα από τη συµµετοχή 
της στα Εθνικά Καλλιστεία GS 
HELLAS 2021, όπου και αναδείχθηκε 
«Σταρ Ελλάς», ενώ λίγο καιρό µετά θα 
εκπροσωπούσε τη χώρα µας στο Miss 
Universe αλλά δεν τα κατάφερε λόγω 
προβληµάτων υγείας. Ένα χρόνο µετά, η 
καλλονή έχει µεταπηδήσει από το χώρο 
του µόντελινγκ σε αυτόν του πορνό και 
σηµειώνει µεγάλη επιτυχία. Ο λόγος 
για την Κατερίνα Κουβουτσάκη… 
Η 26χρονη αποφάσισε να αφήσει 
τις πασαρέλες και να γίνει πρωταγωνίστρια της Sirina, της εταιρίας 
παραγωγής πορνοταινιών που είχε κάνει πάταγο πριν από µερικά 
χρόνια µε το περίφηµο «Απαγορευµένο» της Τζούλιας Αλεξανδράτου.
Η εστεµµένη έχει ήδη πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Ελληνίδα top 
model σε παρτούζα» µε το ψευδώνυµο Γεωργία Σπανού και η νέα της 
δουλειά φέρει τον τίτλο «Η Εκδίκηση της Ελληνίδας Εστεµµένης». 
Σηµειώνεται ότι η καλλονή επισκέφθηκε αυτοπροσώπως τα γραφεία 
της Sirina, εκφράζοντας την επιθυµία της να κάνει στροφή στην καριέρα 
της. Όπως εξοµολογήθηκε στους υπευθύνους, ήταν το όνειρό της για 
χρόνια, αλλά δεν έβρισκε το θάρρος να το πραγµατοποιήσει.

Μ
ια ακόµα ελληνική 
συµµετοχή καταγρά-
φεται στα βραβεία ται-
νιών ενηλίκων «AVN 

Awards» ή αλλιώς τα… «Oscar» της 
βιοµηχανίας του πορνό. Τα συγκε-
κριµένα βραβεία έγιναν ιδιαίτερα 
γνωστά στην Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια, µετά την ανάπτυξη αρκετών 
εταιρειών παραγωγής στο εσωτερι-
κό της χώρας.
Τα «AVN Awards» θα 
πραγµατοποιηθούν και φέτος 
σε µια λαµπερή τελετή στο Λας 
Βέγκας, µε τη χώρα µας να έχει 
αρκετές υποψηφιότητες.
Το όνοµα που ξεχωρίζει είναι αυτό 
της Θεσσαλονικιάς Χριστίνας 
Ανδρεάδου, η οποία θα βρεθεί στο 
Λας Βέγκας και θα διεκδικήσει 
ένα χρυσό αγαλµατίδιο µε το 
καλλιτεχνικό της όνοµα, «Christy 
White».  
Η Ελληνίδα σταρ των ταινιών 
ενηλίκων, που πριν µερικά χρόνια 
είχε απορριφθεί από το GNTM, 
διαπρέπει στο χώρο του πορνό 
και έχει συγκεντρώσει τέσσερις 
υποψηφιότητες.
Αναλυτικά οι ελληνικές 
υποψηφιότητες:
� Καλύτερη διεθνής οµαδική 

σκηνή: Inna Innaki, Christy White, 
Teo,Misha Maver, Rosa Rozita, 
Nek Sinner
• Καλύτερη διεθνής εξ ολοκλήρου 
γυναικεία σκηνή: Christy White, 
Misha Maver
� Καλύτερη διεθνής σκηνή µε 
άντρα-γυναίκα: Christy White και 
Nek Sinner

� Καλύτερη πρωτοεµφανιζόµενη 
διεθνής στάρλετ: Christy White
Αξίζει να σηµειωθεί πως πριν από 
λίγο καιρό, η Χριστίνα Ανδρεάδου 
έπαιξε έναν από τους πιο 
σηµαντικούς και δύσκολους ρόλους 
σε µία mainstream ταινία µε τίτλο 
«New continent» σε σκηνοθεσία 
Παντελή Παγουλάτου.

Η Μάργκοτ Ρόµπι (Margot Robbie) ανακοίνωσε 
µιλώντας στο Vanity Fair ότι η γυναικεία εκδοχή 
της ταινία «Πειρατές της Καραϊβικής» («Pirates 
of the Caribbean») «πέθανε» για τη Disney. Τον 
Ιούνιο του 2020 είχε ανακοινωθεί ότι η Ρόµπι θα 
πρωταγωνιστούσε στη νέα ταινία «Πειρατές της 
Καραϊβικής» της Disney, το σενάριο της οποία θα 

έγραφε η Κριστίνα Χόντσον (Christina Hodson).  
«Είχαµε µια ιδέα, πριν από πολλά χρόνια, την οποία 
συζητούσαµε πριν από λίγο καιρό, για να έχουµε 
µία περισσότερο γυναικεία εκδοχή της ταινίας -όχι 
εντελώς γυναικεία, αλλά απλώς µια διαφορετική 
ιστορία- που πιστεύαµε ότι θα ήταν πολύ ωραία» 
δήλωσε η Ρόµπι στο Vanity Fair για την ταινία 
«Πειρατές» της Disney. «Αλλά υποθέτω ότι δεν θέλουν 
να την κάνουν», πρόσθεσε. Το Variety ανέφερε το 
καλοκαίρι του 2020 ότι η Disney βρισκόταν στην 
πρώιµη ανάπτυξη της ταινίας «Πειρατές» µε την Ρόµπι, 
αλλά και σε µία ακόµη ταινία του franchise «Πειρατές 
της Καραϊβικής. 

Σε συνέντευξή του, στους «Sunday Times» τον 
Μάιο, ο Τζέρι Μπρουκχάιµερ είχε πει ότι και οι δύο 
ταινίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο µεγαλοπαραγωγός 
επιβεβαίωσε επίσης ότι το µέλλον του franchise 
«Πειρατές» δεν συµπεριλαµβάνει τον αρχικό 
πρωταγωνιστή του, Τζόνι Ντεπ, παρά τις φήµες που 
τον ήθελαν να επιστρέφει.

«Ναι. Μιλάµε µε τη Μάργκοτ Ρόµπι. Αναπτύσσουµε 
δύο σενάρια για τους «Πειρατές» - ένα µ’ αυτήν και ένα 
χωρίς», είπε ο Μπρουκχάιµερ όταν ρωτήθηκε για το 
µέλλον του franchise. «[Θα επιστρέψει ο Ντεπ;] Όχι 
σε αυτό το σηµείο. Το µέλλον δεν έχει αποφασιστεί 
ακόµη» πρόσθεσε.

Η ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΗΝΙ∆Α 
ξανθιά που 
απορρίφθηκε 
από το GNTM 
και σαρώνει 
τα βραβεία πορνό

Η ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ 

Τέλος για τη Μάργκοτ
Ρόμπι οι «Πειρατές
της Καραϊβικής»
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AUTO/
ΜΕΧΡΙ 1.000Κ.ΕΚ.
■ Nissan Micra
Πολύ καλά τα πηγαίνει το Nissan Micra 
τη φετινή χρονιά, καταφέρνοντας να συ-
γκεντρώσει 1.180 ταξινοµήσεις και να εί-
ναι το τρίτο δηµοφιλέστερο 1.000άρι της 
αγοράς. ∆ιαθέτει τον γνωστό υπερτρο-
φοδοτούµενο 1,0 λτ. κινητήρα βενζίνης 
των 92 ίππων της Nissan, ο οποίος συν-
δυάζεται µε µηχανικό ή αυτόµατο κιβώ-
τιο ταχυτήτων.

■ Renault Clio
Με 1.184 πωλήσεις στο 9µηνο, το 
Renault Clio είναι το δεύτερο σε πω-
λήσεις 1.000άρι της αγοράς. Σε αυτόν 
τον κυβισµό το Clio προσφέρεται µε τον 
1.000άρη turbo κινητήρα βενζίνης των 
90 ίππων, ενώ µπορεί να υπάρξει και 
επιλογή του ίδιου µοτέρ µε το πιο οικο-
νοµικό υγραέριο και αύξηση της ισχύος 
του στους 100 ίππους.

■ Volkswagen T-Cross
Το µικρότερο SUV της Volkswagen, Το µικρότερο SUV της Volkswagen, Το µικρότερο SUV
το T-Cross, είναι το δηµοφιλέστερο 
1.000άρι της αγοράς, µε 1.294 πωλή-
σεις στο 9µηνο. Το T-Cross µπορεί να 
συνδυαστεί µε δύο εκδόσεις ισχύος του 
1,0 λτ. turbo βενζινοκινητήρα της γερµα-
νικής µάρκας, µε 95 και 110 ίππους – η 
δεύτερη είναι διαθέσιµη και µε αυτόµα-
το κιβώτιο ταχυτήτων.

ΒEST SELLERS 1.200Κ.ΕΚ.
■ Peugeot 208
Το Peugeot 208 είναι το πιο δηµοφιλές Το Peugeot 208 είναι το πιο δηµοφιλές Το Peugeot 208
στα µοτέρ 1,2 λίτρων, µε 1.510 πωλήσεις 
σε αυτόν τον κυβισµό. Οι εκδόσεις των 
1.200 κ.εκ. αφορούν τους PureTech κι-
νητήρες βενζίνης σε ατµοσφαιρική εκδο-
χή 75 ίππων, αλλά και turbo µε 100 και 
130 άλογα (το δεύτερο µε στάνταρ αυτό-
µατο κιβώτιο ταχυτήτων).

■ Opel Corsa
To Opel Corsa διαγράφει µια πορεία To Opel Corsa διαγράφει µια πορεία To Opel Corsa
κορυφής στα 1,2 λίτρα, έχοντας καταφέ-
ρει να σηµειώσει 1.266 πωλήσεις και να 
είναι δεύτερο στην κατηγορία του. Τα µο-
τέρ είναι βενζίνης, µε 75 ίππους ή turbo 
µε 100 και 130 ίππους, που συνδυάζο-
νται στάνταρ µε µηχανικό κιβώτιο στις 
δύο πρώτες εκδόσεις.

■ Kia Stonic
Εκµεταλλευόµενο την πολύ καλή 
τιµή αγοράς του (από 17.840 ευρώ), 
το Kia Stonic στην έκδοση των 1,2 λί-
τρων έχει συγκεντρώσει στο 9µηνο 
του 2022 1.234 ταξινοµήσεις. Το SUV 
της Kia σε αυτόν τον κυβισµό προ-
σφέρεται µε το γνωστό και αξιόπιστο 

ατµοσφαιρικό µοτέρ των 84 ίππων.

ΒEST SELLERS 1.400Κ.ΕΚ.
■ Mercedes A-Class
Η A-Class είναι ένα από τα πρώτα σε 
πωλήσεις µικροµεσαία µοντέλα της Ελ-
λάδας. Στις εκδόσεις της µε τον 1,3 λίτρων 
turbo κινητήρα βενζίνης των 109, 136 και 
163 ίππων, το µοντέλο της Mercedes έχει 
συµπληρώσει 1.183 ταξινοµήσεις στο 
9µηνο, παίρνοντας έτσι την πρώτη θέση 
των πωλήσεων στα 1.400 κ.εκ.

■ Mercedes GLA
Η Mercedes GLA συνεχίζει την πολύ Η Mercedes GLA συνεχίζει την πολύ Η Mercedes GLA
καλή της πορεία στην αγορά και στις εκ-
δόσεις της µε τον 1.300άρη turbo βεν-
ζινοκινητήρα των 136 ή 163 ίππων έχει 
σηµειώσει 527 ταξινοµήσεις τη χρονιά 
που διανύουµε. Προσόν του µοντέλου 
αποτελεί το γεγονός ότι στάνταρ συνδυ-
άζεται µε 7τάχυτο αυτόµατο κιβώτιο τα-
χυτήτων.

■ Mercedes GLB
Η GLB είναι η πιο πρακτική SUV 
compact Mercedes, η οποία, παρά το σύ-
ντοµο διάστηµα που βρίσκεται στην αγο-
ρά, έχει καταγράψει πολύ καλές πωλή-
σεις. Στις εκδόσεις της µε τον 1,3 λίτρων 
turbo κινητήρα βενζίνης των 136 και 163 
ίππων, βρίσκεται µάλιστα µέσα στο Top 
3 των πωλήσεων των 1.400αριών της 
φετινής χρονιάς (286 ταξινοµήσεις).

BEST SELLERS 1.600Κ.ΕΚ.
■ Opel Corsa
To Opel Corsa ηγείται στην κατηγο-To Opel Corsa ηγείται στην κατηγο-To Opel Corsa
ρία των 1.600 κ.εκ., έχοντας σηµειώσει 
1.479 πωλήσεις στο 9µηνο της φετινής 
χρονιάς. Οι πωλήσεις αυτές αφορούν 
την έκδοση diesel του µοντέλου, η οποία 
εφοδιάζεται µε έναν 1.500άρη πετρελαι-
οκινητήρα απόδοσης 102 ίππων και ένα 
µηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων.

■ Volkswagen T-Roc
Εντυπωσιακή, αν µη τι άλλο, η επί-
δοση του ισχυρότερου βενζινοκίνητου 
Volkswagen T-Roc, που έχει συµπλη-
ρώσει 1.433 ταξινοµήσεις στο 9µηνο 
του 2022. Σε αυτή του την έκδοση το 
compact γερµανικό SUV διαθέτει έναν 
1.500άρη turbo κινητήρα βενζίνης 150 
ίππων.

■ Toyota Yaris
Εφοδιασµένο µε τον ατµοσφαιρικό 
1.500άρη κινητήρα βενζίνης των 125 ίπ-
πων, το Toyota Yaris είναι το τρίτο σε πω-
λήσεις 1.600άρι µοντέλο της ελληνικής 
αγοράς (1.321 ταξινοµήσεις). Το Yaris µε 
αυτόν τον κινητήρα συνδυάζεται µε 6τά-
χυτο µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων ή µε 
αυτόµατο CVT.

BEST SELLERS ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ
■ Toyota Yaris
Το υβριδικό Toyota Yaris χρησιµοποιεί 

για την κίνησή του έναν 1.500άρη ατµο-
σφαιρικό βενζινοκινητήρα και έναν ηλε-
κτροκινητήρα συνδυαστικής απόδοσης 
116 ίππων. Το κιβώτιο είναι αυτόµατο. 
Οι πωλήσεις του υβριδικού Toyota Yaris 
έχουν ανέλθει στο 9µηνο στα 2.713 αυ-
τοκίνητα.

■ Toyota C-HR
∆εύτερη θέση στις πωλήσεις των υβρι-
δικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, µε 
1.995 ταξινοµήσεις στο 9µηνο, για το 
SUV Toyota C-HR. Το ιαπωνικό µοντέ-
λο διατίθεται σε έκδοση 122 ίππων µε 
µοτέρ βενζίνης 1,8 λίτρων και ηλεκτρο-
κινητήρα, αλλά και σε έκδοση 184 ίπ-
πων µε 2λιτρο ατµοσφαιρικό κινητήρα 
βενζίνης.

■ Fiat Panda
Τρίτο σε πωλήσεις υβριδικό µοντέλο της Τρίτο σε πωλήσεις υβριδικό µοντέλο της Τρίτο
αγοράς είναι το αυτοκίνητο πόλης Fiat 
Panda, µε 1.587 αυτοκίνητα στο 9µηνο. 
Το υβριδικό σύστηµα κίνησης του µοντέ-
λου της Fiat έχει ως βάση έναν 1.000άρη 
κινητήρα βενζίνης, αποδίδοντας 70 ίπ-
πους και συνδυαζόµενο µε µηχανικό κι-
βώτιο 6 σχέσεων.

ΒEST SELLERS ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
■ Tesla Model Y
Το νεότερο µοντέλο της Tesla, το 
Model Y, είναι το πρώτο σε πωλήσεις 
ηλεκτρικό του 9µήνου, µε 249 ταξινοµή-

σεις. ∆ιαθέτει τρεις εκδόσεις αυτονοµί-
ας, µία µε 430, µία µε 514 και µία µε 533 
χιλιόµετρα, ενώ παίρνει ισχύ από έναν 
ηλεκτροκινητήρα στην έκδοση µε τη µι-
κρότερη αυτονοµία ή από δυο ηλεκτρο-
κινητήρες σε αυτές που ξεπερνούν τα 
500 χιλιόµετρα.

■ Fiat 500
To Fiat 500 παραµένει στο 9µηνο της 
χρονιάς ψηλά στην προτίµηση του αγο-
ραστικού κοινού των ηλεκτρικών µοντέ-
λων, σηµειώνοντας 156 ταξινοµήσεις. 
Προσφέρεται µε µπαταρία 42 kWh, έχο-
ντας αυτονοµία κίνησης µε µία φόρτιση 
έως 330 χιλιόµετρα στον κύκλο WLTP, 
ενώ µπορεί να παραγγελθεί σε έκδοση 
Hatchback, Cabrio ή 3+1.

■ Tesla Model 3
To γνωστό µας πλέον Model 3 της 
Tesla βρίσκεται στην τρίτη θέση στα ηλε-
κτρικά, µε 141 πωλήσεις στο 9µηνο. Το 
αµερικανικό σεντάν διατίθεται σε πισω-
κίνηση έκδοση µε αυτονοµία 491 χιλιο-
µέτρων, καθώς και σε δύο τετρακίνητες 
(2 ηλεκτροκινητήρες) µε αυτονοµία 547 
ή 602 χιλιοµέτρων µε µία φόρτιση.

ΒEST SELLERS 
PLUG-IN ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ
■ Mercedes GLA
Η Mercedes GLA 250 e είναι το πρώ-
το σε πωλήσεις plug-in υβριδικό µοντέλο 
της χώρας µας, µε 446 ταξινοµήσεις τους 
9 µήνες του έτους. Για την κίνησή της η 
GLA 250 e χρησιµοποιεί τον turbo κινη-
τήρα βενζίνης των 1.332 κ.εκ. και έναν 
ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας συν-
δυαστική απόδοση 218 ίππων.

■ Volvo XC40
Το επιτυχηµένο Volvo XC40 βρί-
σκεται στη δεύτερη θέση για το 2022, 
µε 301 πωλήσεις στο 9µηνο. Το µοτέρ 
που χρησιµοποιεί το αυτοκίνητο είναι 
ο 1.500άρης turbo βενζινοκινητήρας, 
που συνδυάζεται µε έναν ηλεκτροκινη-
τήρα και έχει συνδυαστική απόδοση 211 
(XC40 T4) ή 262 (XC40 T5) ίππους.

■ BMW X1
Αυτές τις ηµέρες η νέα γενιά της BMW 
X1 πραγµατοποιεί το ντεµπούτο της στην 
Ελλάδα, ωστόσο µέσα στο 2022 η προ-
ηγούµενη γενιά της είναι το τρίτο σε 
πωλήσεις plug-in υβριδικό, µε 299 τα-
ξινοµήσεις. H BMW X1 xDrive25e 
εφοδιαζόταν µε 1.500άρη turbo βενζι-
νοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, δι-
αθέτοντας συνολική απόδοση ισχύος 
220 ίππων και µέση κατανάλωση από 
1,9 lt/100 km.

TΑ BEST SELLERS
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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Π
ερισσότερο, ίσως, από 
κάθε άλλο προηγούµε-
νο Παγκόσµιο Κύπελλο 
και πριν από τον ορισµό 

του Κατάρ ως διοργανώτρια χώρα, 
στις 2 ∆εκεµβρίου 2010, οι διαµάχες 
γύρω από το Μουντιάλ 2022, διαδέ-
χονται η µία την άλλη.
 Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέ-
ρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων 
(AFP), ότι στον απόηχο της ανακοί-
νωσης της FIFA πως προτίµησε το 
Κατάρ από τις Ηνωµένες Πολιτεί-
ες στον 4ο γύρο ψηφοφορίας, ο τό-
τε Αµερικανός πρόεδρος, Μπαράκ 
Οµπάµα, αναφώνησε: «Είναι µια κα-
κή απόφαση».

Στις 3 ∆εκεµβρίου, η γερµανική 
κυβέρνηση εξέφρασε την έκπληξή 
της: «Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε 

την επιλογή που έκανε η FIFA ως εν 
µέρει έκπληξη», δήλωσε ο εκπρόσω-
πός της Στέφεν Σέιµπερτ, ενώ αντίθε-
τα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα 
είχε συγχαρεί τη FIFA για τη «σοφία» 
της. Εκείνη την εποχή, υπήρχε µόνο 
ένα από τα οκτώ γήπεδα που είχαν 
προγραµµατιστεί για το Παγκόσµιο 
Κύπελλο και η άφιξη περισσότερων 
από ένα εκατοµµύριο φιλάθλων έθε-
σε ερωτήµατα σχετικά µε την ικανότη-
τα υποδοχής, ιδιαίτερα των ξενοδοχεί-
ων, του µικρού εµιράτου.

Το 2012 και οι υποψίες 
διαφθοράς
Τον Αύγουστο του 2012, το Ερευνητι-
κό Επιµελητήριο της Επιτροπής ∆εο-
ντολογίας της FIFA ξεκίνησε έρευνα 
για την απονοµή των Μουντιάλ του 

2018 στη Ρωσία και του 2022 στο Κα-
τάρ, µε επικεφαλής τον πρώην εισαγ-
γελέα των ΗΠΑ Μάικλ Γκαρσία.

Στις 27 Ιουνίου 2017, η έκθε-
ση Γκαρσία, δηµοσιεύτηκε από τη 
Fifa, µετά από διαρροές στον Τύ-
πο. Σηµειώνει µια σειρά από δυνη-
τικά ύποπτες οικονοµικές συναλλα-
γές αλλά όχι αρκετά στοιχεία για να 
αποσυρθεί η διοργάνωση του Πα-
γκοσµίου Κυπέλλου από το Κατάρ.
Στην Γαλλία, η ∆ικαιοσύνη ερευνά 
από το 2019 για «ενεργητική και πα-
θητική διαφθορά» σε ένα γεύµα που 
πραγµατοποιήθηκε στις 23 Νοεµβρί-
ου 2010 µεταξύ του Νικολά Σαρκο-
ζί, τότε Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, 
δύο ανώτερων ηγετών του Κατάρ 
και του Μισέλ Πλατινί, τότε «αφεντι-
κό» της UEFA.

Στις 13 Οκτωβρίου 2022, µια κοι-
νή έρευνα της France Télévisions και 
του Radio France αποκάλυψε ένα ση-
µείωµα, ενόψει αυτού του γεύµατος, 
που σχεδίαζε να αναφερθεί, εκτός 
από το Παγκόσµιο Κύπελλο, για τα 
θέµατα «µαχητικά αεροσκάφη» και 
«Παγκόσµια πυραυλική άµυνα».

Αλλαγή ηµερολογίου 
και 2014
Στις 8 Ιανουαρίου 2014, ο Ζερόµ 
Βάτσκε, τότε Γενικός Γραµµατέ-
ας της FIFA, δήλωσε ότι το Παγκό-
σµιο Κύπελλο δεν θα πραγµατοποιη-
θεί «Ιούνιο-Ιούλιο», αλλά «µεταξύ 15 
Νοεµβρίου και 15 Ιανουαρίου το αρ-
γότερο», σε συνέντευξή του.

Αυτή είναι η επιβεβαίωση µιας 
επιλογής που είχε ήδη προβάλει ο 
Σεπ Μπλάτερ, τότε πρόεδρος της 
FIFA, αντιµέτωπος µε «προβλήµα-
τα που σχετίζονται µε τη ζέστη». Στα 
µέσα του καλοκαιριού στο Κατάρ, οι 
θερµοκρασίες µπορεί να εκτοξευθούν 
έως και 50 βαθµούς Κελσίου.

Η εκτελεστική επιτροπή της FIFA 
αποφασίζει στις 25 Σεπτεµβρίου 2015 
υπέρ της διεξαγωγής από τις 21 Νο-
εµβρίου έως τις 18 ∆εκεµβρίου 2022. 
Τέλος, ο εναρκτήριος αγώνας µετα-
φέρεται µια µέρα, στις 20 Νοεµβρίου, 
για να ανοίξει το τουρνουά το Κατάρ.

Για πρώτη φορά διοργανώνεται 
Παγκόσµιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 
στο τέλος του ηµερολογιακού έτους, 
διακόπτοντας τα ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήµατα συλλόγων, γεγονός που 
προκαλεί αναταραχή.

Το 2014 και 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα
Πολλές φωνές επικρίνουν το µικρό 
εµιράτο φυσικού αερίου σχετικά µε 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ξεκινώ-
ντας από τη ∆ιεθνή Συνοµοσπονδία 
Συνδικάτων, που συνέταξε το 2014 
µια αδιάλλακτη έκθεση σχετικά µε 
τη µεταχείριση των µεταναστών ερ-
γαζοµένων. H βρετανική εφηµερίδα 
The Guardian ανέφερε σύνολο των 
6.500 νεκρών στις αρχές του 2021. 
Επίσηµα, έχουν σηµειωθεί τρεις θά-
νατοι στα οκτώ γήπεδα του Μουντι-
άλ, αλλά γίνεται αντιληπτό ότι κά-
τι τέτοιο βρίσκεται µακριά από την 
πραγµατικότητα. Μια έκθεση της ∆ι-
εθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), 
η οποία έχει γραφείο στη Ντόχα, κα-
τέληξε στο συµπέρασµα ότι 50 εργα-
ζόµενοι έχασαν τη ζωή τους σε εργα-
τικά ατυχήµατα το 2020 και άλλοι 500 
τραυµατίστηκαν σοβαρά. 

Ωστόσο, η ∆ΟΕ σηµειώνει ελ-

λείψεις στο σύστηµα έρευνας και κα-
ταγραφής θανάτων και επισηµαί-
νει ότι ο αριθµός τους θα µπορούσε 
να είναι µεγαλύτερος. Υπό την πί-
εση από ΜΚΟ, χορηγούς και πολ-
λές οµοσπονδίες που ζητούν ένα τα-
µείο αποζηµίωσης, η FIFA  στις 17 
Οκτωβρίου  προώθησε «διάλογο» 
για «πρωτοβουλίες» υπέρ των εργα-
ζοµένων στους χώρους του Παγκο-
σµίου Κυπέλλου. Η υποδοχή των 
µελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ θα 
εξεταστεί επίσης σε αυτό το συντηρη-
τικό µουσουλµανικό κράτος όπου η 
νοµοθεσία ποινικοποιεί τις σεξουαλι-
κές σχέσεις µεταξύ ατόµων του ίδιου 
φύλου.  Οι διοργανωτές υπόσχονται 
να καλωσορίσουν «όλους» τους επι-
σκέπτες χωρίς διακρίσεις.

Το 2021 και οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις
«Μηδενικός αντίκτυπος άνθρακα» 
έναντι «οικολογικής εκτροπής», οι 
αναλύσεις διοργανωτών και αντιπά-
λων διαφέρουν για το περιβαλλοντι-
κό αποτύπωµα του Παγκοσµίου Κυ-
πέλλου. Σύµφωνα µε µια έκθεση που 
δηµοσιεύθηκε από τη FIFA τον Ιούνιο 
του 2021, περισσότεροι από 3,6 εκα-
τοµµύρια τόνοι CO2 θα εκπέµπονται 
λόγω του Παγκοσµίου Κυπέλλου, σε 
σύγκριση µε 2,1 εκατοµµύρια τόνους 
κατά στη Ρωσία το 2018.

Αλλά αυτή η αξιολόγηση εί-
ναι ελλιπής, κρίνει η ΜΚΟ Carbon 
Market Watch, η οποία εκτιµά ότι το 
αποτύπωµα άνθρακα της κατασκευ-
ής γηπέδων θα µπορούσε να είχε 
υποτιµηθεί κατά οκτώ: θα ήταν απα-
ραίτητο να µετρηθούν 1,6 εκατοµµύ-
ρια τόνοι CO2 και όχι 0,2 εκατοµµύρια.
 Από την πλευρά των διοργανωτών, 
υποστηρίζεται ότι η εγγύτητα των 
οκτώ γηπέδων, σε ακτίνα 75 χιλιο-
µέτρων, θα µειώσει την εναέρια κυ-
κλοφορία υπέρ του µετρό και των 
ηλεκτρικών λεωφορείων. Όµως, οι 
φωνές προκαλούν τον κίνδυνο αύξη-
σης των εκποµπών λόγω των πολλών 
αεροπορικών λεωφορείων που προ-
ορίζονται για τη µεταφορά φιλάθλων 
από γειτονικές χώρες για να περιορι-
στεί η πίεση στην προσφορά ξενοδο-
χείων στο Κατάρ. 

    Ο κλιµατισµός των γηπέδων, 
που συχνά θεωρείται σύµβολο ενερ-
γειακής και περιβαλλοντικής σπα-
τάλης, δεν βαραίνει πολύ στον ισο-
λογισµό. Αλλά για την Γαλλίδα 
πρωθυπουργό, Ελιζαµπέτ Μπορν, 
αυτός ο υπαίθριος κλιµατισµός «δεν 
είναι καλό σήµα» όσον αφορά στην 
ενεργειακή... νηφαλιότητα.

∆ώδεκα χρόνια 
διαμάχης

Mundial 2022 

Στον απόηχο της ανακοίνωσης της FIFA πως προτίµησε 
το Κατάρ από τις Ηνωµένες Πολιτείες στον 4ο γύρο ψηφοφορίας, 

ο τότε Αµερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Οµπάµα, 
αναφώνησε: «Είναι µια κακή απόφαση»

TODAY/SPORTS
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Η
χαρακτηριστικότερη και 
ευτυχώς µε θετική κατά-
ληξη, εικόνα του τελευ-
ταίου Euro, είναι η κα-

τάρρευση του Κρίστιαν Ερικσεν, ο 
οποίος κατά την διάρκεια του αγώνα 
∆ανία-Φινλανδία (1-1), υπέστη καρ-
διακή ανακοπή. Οσα ακολούθησαν 
είναι γνωστά και πλέον, το «10άρι» 
της εθνικής ∆ανίας, συνεχίζει την κα-
ριέρα του στην Μάντσεστερ Γιουνάϊ-
τεντ, µε ενσωµατωµένο βηµατοδότη.

Ο έµπειρος µεσοεπιθετικός, έµει-

νε εκτός δράσης για οκτώ µήνες και 
συγκεκριµένα, από τις 12 Ιουνίου 
2021, όταν και συνέβη το περιστατι-
κό στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης µέ-
χρι την επιστροφή του στους αγωνι-
στικούς χώρους, µε την φανέλα της 
Μπρέντφορντ στο αγγλικό πρωτά-
θληµα, στις 26 Φεβρουαρίου 2022.

«Η επιστροφή του, σε διάστηµα 
λιγότερο του ενός έτους, είναι ένα 
σχεδόν, εξωπραγµατικό παραµύθι. 
Και από τότε που επέστρεψε, έκανε 
την διαφορά», σηµειώνει στο γαλλι-

κό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), ο 
δηµοσιογράφος, Αντρέας Κράουλ, 
αθλητικός σχολιαστής της δηµόσιας 
τηλεόρασης «DR».

Λίγες εβδοµάδες αργότερα, στις 
26 Μαρτίου 2022, ο Ερικσεν φόρε-
σε ξανά την φανέλα µε το εθνόσηµο 

στην αναµέτρηση µε την Ολλανδία, 
σηµειώνοντας ένα γκολ λίγο µετά την 
έναρξη του αγώνα.

Η επιστροφή του Ερικσεν, πρό-
σθεσε στους ήδη «ψυχωµένους» ∆α-
νούς διεθνείς, επιπλέον κίνητρο και 
οµαδικό πνεύµα, µε τον προπονητή, 
Κάσπερ Χιούλµαντ, να «εκθειάζει» 
σε κάθε ευκαιρία τον έµπειρο µεσο-
επιθετικό: «Η εθνική οµάδα της ∆α-
νίας, είναι καλύτερη µε τον Κρίστιαν 
παρά χωρίς αυτόν, γιατί η ηρεµία του 
είναι... µεταδοτική και όλη η οµάδα 

Αρχίζοντας την πορεία του από ένα 
µικρό χωριό στο Καζαµάντσε, ο Σα-
ντιό Μανέ, έγινε «βασιλιάς της Σενε-
γάλης», καθοδηγώντας τα «λιοντάρια», 
στην κατάκτηση του Κόπα Αφρικα, µε-
τά από αναµονή 60 (!) ετών. Και θέλει 
να εδραιώσει την κυριαρχία του, στο 
Παγκόσµιο Κύπελλο, που θα φιλοξε-
νηθεί (20 Νοεµβρίου-18 ∆εκεµβρίου) 
στο Κατάρ.

∆εύτερος στην κατάταξη για την 
«Χρυσή Μπάλα» του 2022 και µε το 
προσωνύµιο «Ballonbuwa», που ση-
µαίνει «ο µάγος του µπαλονιού», ο Μα-
νέ έχει ήδη µία ξεχωριστή θέση στην 
Ιστορία της χώρας, του κατακτώντας το 
πρώτο του Κόπα Αφρικα τον περασµέ-
νο Φεβρουάριο, δίνοντας στην οµάδα 
το αστείρευτο ταλέντο του. Στα 30 χρό-
νια του, ο Σενεγαλέζος επιθετικός, απο-
φάσισε να φύγει από την Λίβερπουλ µε 

τα «χρώµατα» της οποίας έκανε σπου-
δαία καριέρα, µε προορισµό την Μπά-
γερν Μονάχου, όπου συνεχίζει τις εξαι-
ρετικές εµφανίσεις. Τα πράγµατα δεν 
ήταν ανέκαθεν «ρόδινα» για τον Μανέ, 
καθώς το 2017, ανεγκέφαλοι οπαδοί λι-
θοβόλησαν το αυτοκίνητο του θείου του, 
που ήταν σταθµευµένο µπροστά από 
το σπίτι του στο Ντακάρ, επειδή έχασε 
ένα καθοριστικό σουτ εναντίον του Κα-
µερούν, στον προηµιτελικό του Κόπα 
Αφρικα. Επίσης, την επόµενη χρονιά, 
κατηγορήθηκε για ένα «χλιαρό» Πα-
γκόσµιο Κύπελλο (σ.σ. σηµείωσε µόνο 
ένα γκολ κόντρα στην Ιαπωνία, 2-2) και 
το 2019 για τον χαµένο τελικό στο Κόπα 
Αφρικα από την Αλγερία (1-0).

Ωστόσο, αυτές οι δοκιµασίες, δεν 
τρόµαξαν τον «Ballonbuwa». «Εκεί που 
γεννήθηκα, για να γίνεις ποδοσφαιρι-
στής πρέπει να θυσιάσεις τα πάντα», 

είπε ο διάσηµος άσος, µιλώντας στο 
ντοκιµαντέρ της Rakuten TV «Sadio 
Mané, made in Senegal».

Μόλις σε ηλικία επτά ετών, ο Μα-
νέ έχασε τον πατέρα του, ιµάµη του µι-
κρού χωριού Μπαµπαλί, στο Καζαµά-
ντσε, στα νότια της Σενεγάλης. Οι θείοι 
του, θα βοηθήσουν την µητέρα του να 
τον µεγαλώσει και µία απ’ αυτές, η Σά-
να Τουρέ, δεν ήθελε να παίζει, αλλά να 
σπουδάσει, όπως θυµάται ο άσος της 
Μπάγερν Μονάχου. «Στο Μπαµπαλί, 
παίζαµε στο χώµα», συνεχίζει ο Μα-
νέ, «µε τέρµατα από σκουριασµένα δο-
κάρια». Αρκετές φορές, τα παιδιά παί-
ζουν µε γκρέιπφρουτ, λόγω έλλειψης 
µπάλας. Στο χωριό, παρακολουθούσε 
σε κάκιστη ποιότητα σύνδεσης και ει-
κόνας, το Μουντιάλ του 2022, όταν τα 
«λιοντάρια» νίκησαν την κάτοχο του 
τροπαίου, Γαλλία µε 1-0, στον εναρκτή-
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ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΕΡΙΚΣΕΝ
 O «βηματοδότης» 
της εθνικής ∆ανίας

Σαντιό Μανέ, ο φιλάνθρωπος «μάγος»
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Γράφει ο Κώστας Αλατζαδάκης

µπορεί να πάρει τις σωστές αποφά-
σεις». Πλέον, σχεδόν άπαντες στην 
µικρή χώρα των 5,9 εκατοµµυρί-
ων κατοίκων, που «λατρεύουν» την 
εθνική οµάδα, αναµένουν την έκτη 
συµµετοχή σε παγκόσµιο κύπελλο, 
προσδοκώντας κάτι καλύτερο από 
την εξαιρετική πορεία µέχρι τον προ-
ηµιτελικό του 1998.

«Η οµάδα είναι η καλύτερη τώρα. 
Το περιµέναµε πολύ καιρό», δηλώ-
νει στο AFP, ο φίλαθλος της Μάντσε-
στερ Γιουνάϊτεντ, Κάσπερ Τόµσεν 
και συνεχίζει: «Η σηµασία της πα-
ρουσίας του, έχει µεγαλώσει, καθώς 
είναι σύµβολο ελπίδας και χαράς, 
εκτός από εξαιρετικός παίκτης».

 Κατά την άποψη των ειδικών, η 
νέα... ωριµότητα του Έρικσεν ωφελεί 
την οµάδα, της οποίας αποτελεί βασι-
κό στέλεχος, µαζί µε τον αρχηγό, Σά-
ιµον Κιάερ και τον τερµατοφύλακα, 
Κάσπερ Σµάιχελ.

 «Βλέπουµε τα σηµάδια χαλάρω-
σης και ευκολίας στο παιχνίδι του 
Κρίστιαν, είναι φανταστικό», υποστη-
ρίζει ο Χιούλµαντ και εξηγεί: «Είναι 
τόσο ήρεµος και συγκεντρωµένος, 
µοιράζει πολλές µπάλες αριστερά 
και δεξιά και είναι αυτός, ο οποίος 
αρχίζει το παιχνίδι. Οπότε, είναι χα-
ρά να βλέπεις τον τρόπο µε τον οποίο 

συµπεριφέρεται στον αγωνιστικό χώ-
ρο».

Με 117 διεθνείς συµµετοχές και 
39 γκολ, ο Ερικσεν είναι ο «κινητήρι-
ος µοχλός» της εθνικής ∆ανίας, ενώ 
η... περιπέτεια µε την υγεία του, φαί-
νεται πως τον έχει βοηθήσει σηµαντι-
κά σε ψυχολογικό επίπεδο.

 Παρά το γεγονός, ότι παραµέ-
νει ταπεινός και προσιτός, ο Ερικσεν 
«έχει τα πόδια του στο έδαφος», δι-
αβεβαιώνει ο Αντερς Σκολντεµόζε, 
ο οποίος ήταν προπονητής του στην 
Οντένσε, όταν ήταν 15 ετών, ο οποί-
ος θυµάται: «Επέστρεψε από δοκι-
µή στην Μίλαν και τον ρώτησα πώς 
ήταν. Μου είπε απλώς «ΟΚ». Οι πε-
ρισσότεροι θα ήταν ενθουσιασµέ-
νοι, αλλά γι’ αυτόν ήταν µια χαρά. 
Ο Ερικσεν είναι ακόµη το ίδιο πρό-
σωπο, ο ίδιος παίκτης. Στο γήπεδο, 
τα δίνει όλα σε κάθε παιχνίδι. Εγι-
νε ηγέτης, όχι µε το να είναι κάποιος 
που φωνάζει στους άλλους, αλλά χά-
ρη στο παιχνίδι του. Και γι’ αυτό είναι 
ιδιαίτερα συµπαθής».

Με 13 παίκτες θα «εκπροσωπηθεί» η ελληνική Super League στο 
Μουντιάλ του Κατάρ. Τους περισσότερους -5- έχει η ΑΕΚ: Ντοµαγκόι 
Βίντα (Κροατία), Εχσάν Χατζισαφί (Ιράν), Μιλάντ Μοχαµάντι (Ιράν), 
Ορµπελίν Πινέδα (Μεξικό), και Νταµάν Σιµάνσκι (Πολωνία).
Ακολουθεί ο Ολυµπιακός µε 
τέσσερις παίκτες: Πιερ Κουντέ 
(Καµερούν), Παπέ Αµπού Σισέ 
(Σενεγάλη), Ουί Τζο Χουάνγκ 
(Νότια Κορέα), Ινµπεόµ Χουάνγκ 
(Νότια Κορέα).
Από ένα παίκτη τους θα έχουν 
στο Παγκόσµιο Κύπελλο 
του Κατάρ, ο Άρης (Νίκολας 
Νκουλού-Καµερούν), ο ΠΑΟΚ 
(Αντρίγα Ζίβκοβιτς-Σερβία), 
ο Παναιτωλικός (Ντέρεκ 
Κορνέλιους-Καναδάς) και ο 
Ατρόµητος (Βαϊντί Κεχρίντα-
Τυνησία).

Με 13 παίκτες η...  
Super League στο Κατάρριο αγώνα και προχώρησαν µέχρι τον 

προηµιτελικό.
Οµως η διαδροµή για να φθάσει 

στην άλλη πλευρά της... µικρής οθό-
νης ήταν δύσβατη. Ως παιδί, ο Μανέ, 
πήγε στο Ντακάρ για να δοκιµάσει 
την τύχη του σε έναν χώρο εντοπι-
σµού ταλέντων. Επαιρνε το λεωφο-
ρείο πολύ νωρίς, έφθανε στα σύνορα 
µε την Γκάµπια, χωρίς ταυτότητα, έχο-
ντας µόνο φοιτητικά έγγραφα. «Ηταν 
πραγµατικά ένα µεγάλο ταξίδι», θυµά-
ται και συνεχίζει την διήγηση: «Οταν 
επέστρεψα στο χωριό, ήταν η χειρό-
τερη ηµέρα της ζωής µου, είχα µίσος 
για την οικογένειά µου. Είπα, εντάξει 
να σπουδάσω άλλη µια χρονιά και 
τέλος. Και ξαφνικά, σεβάσθηκαν την 
απόφασή µου». Ο Μανέ, τήρησε την 
υπόσχεσή του και εισήχθη στην σχο-
λή «Génération Foot», «µε τα παπού-

τσια του τουρνουά Navétanes (σ.σ. 
τουρνουά της γειτονιάς), χαλασµένα 
µετά από τρεις µήνες», λέει γελώντας. 
Οµως στο πρώτο µατς πέτυχε τέσσερα 
γκολ και «νοµίζω ότι εντυπωσιάσθη-
καν». Στην συνέχεια, το «παιδί-θαύ-
µα» φεύγει για την Μετζ, στα µέσα του 
χειµώνα του 2011. «Το πρώτο πράγµα 
που µε εξέπληξε ήταν ο άνεµος», αφη-
γείται ο Μανέ, ο οποίος θέλει να κρύ-
ψει τον τραυµατισµό που αντιµετωπί-
ζει εκείνη την εποχή, φοβούµενος ότι 
θα του πουν να επιστρέψει στην πατρί-
δα του. «Εκλαιγα σαν τρελός στα απο-
δυτήρια. Θα είναι δύσκολο να πραγ-
µατοποιήσω το όνειρό µου µε αυτόν 
τον τραυµατισµό, µπορεί να είναι το 
τέλος της καριέρας µου», θυµάται ο 
Μανέ, αλλά οκτώ µήνες αργότερα, 
όλα πήραν τον δρόµο τους... Ο Μανέ, 
δεν ξέχασε ποτέ το Μπαµπαλί, όπου 

έδωσε τα χρήµατα για την κατασκευή 
ενός σχολείου και ενός νοσοκοµείου, 
ενώ σε µηνιαία βάση, προσφέρει πε-
ρίπου 70 ευρώ σε κάθε οικογένεια 
του χωριού. Ο διάσηµος Σενεγαλέ-
ζος άσος, δεν ξεχνά από που προέρ-
χεται και η προσφορά του στους συγ-
χωριανούς του, είναι ασταµάτητη. Και 
ως αποτέλεσµα, αυτής της ευαισθη-
τοποίησης και της αλληλεγγύης του, 
βραβεύθηκε πρόσφατα µε το «βρα-
βείο Σώκρατες», που ακθοερώθηκε 
στο πλαίσιο της «Χρυσής Μπάλας» 
για παίκτες µε προσφορά στο κοινω-
νικό σύνολο.

«Είναι γενναιόδωρος. Επενδύ-
ει στην χώρα του και δηµιουργεί θέ-
σεις εργασίας. Είναι ένα παιδί που 
πραγµατικά έχει καρδιά», λέει γεµά-
τος υπερηφάνεια, ο προπονητής του 
στην εθνική Σενεγάλης, Αλιού Σισέ.



∆
ύο κλινικές µελέτες τε-
λικής φάσης 3 µιας 
νέας υποψήφιας θε-
ραπείας γ ια τη νό -

σο Αλτσχάιµερ, του αντισώµατος 
gantenerumab της ελβετικής εται-
ρείας Roche, απέτυχαν να εµφα-
νίσουν θετικά αποτελέσµατα, κα-
θώς το φάρµακο δεν επιβράδυνε 
σε άξιο λόγου βαθµό την εξέλιξη 
των συµπτωµάτων της νόσου σε 
ασθενείς αρχικού σταδίου. Η απο-
τυχία έρχεται να προστεθεί σε µια 
µακριά σειρά απογοητεύσεων στο 
πεδίο της δοκιµής νέων φαρµάκων 
κατά του Αλτσχάιµερ.

Το πειραµατικό φάρµακο στοχεύει 
στο βήτα αµυλοειδές, την τοξική πρω-
τεΐνη που συσσωµατώνεται σε πλάκες 
στον εγκέφαλο των ασθενών, κατα-
στρέφοντας σταδιακά ζωτικές µνηµο-
νικές, νοητικές και άλλες λειτουργίες 
τους. Οι δύο ελεγχόµενες µε ψευδο-
φάρµακο (πλασίµπο) «δίδυµες» κλι-
νικές δοκιµές, γνωστές ως Graduate 1 
και 2, σε κάθε µία από τις οποίες συµµε-
τείχαν περίπου 1.000 άνθρωποι, έδει-
ξαν ότι το νέο αντίσωµα εξαφανίζει πο-
λύ λιγότερο τις πλάκες αυτές από ό,τι 
αναµενόταν (µείωση µόνο κατά 8% και 
6% αντίστοιχα σε σχέση µε το πλασί-
µπο). Η ανακοίνωση οδήγησε σε πτώ-

ση της µετοχής της Roche στο χρηµατι-
στήριο, σύµφωνα µε τους «Φαϊνάνσιαλ 
Τάιµς» και το πρακτορείο Ρόιτερς.

Η νόσος Αλτσχάιµερ - η συχνότε-
ρη µορφή άνοιας σε ποσοστό 60% έως 
70% - έχει αποδειχτεί «νεκροταφείο» 
αρχικά πολλών υποσχόµενων φαρ-
µάκων. Ουσιαστικά δεν έχουν υπάρξει 
νέα φάρµακα εδώ και σχεδόν δύο δε-
καετίες. Πάντως η Roche διαβεβαίωσε 
ότι θα συνεχίσει τις έρευνες της πάνω 
στη ανίατη µέχρι στιγµής νευροεκφυ-
λιστική πάθηση. Περισσότεροι από 55 
εκατοµµύρια άνθρωποι ζουν µε άνοια 
παγκοσµίως, ενώ ο αριθµός τους εκτι-
µάται ότι θα φθάσει τα 78 εκατοµµύρια 
έως το 2030, σύµφωνα µε τον Παγκό-
σµιο Οργανισµό Υγείας.

Προς το παρόν τουλάχιστον, οι ελ-
πίδες στρέφονται σε ένα άλλο υπό δο-
κιµή φάρµακο των εταιρειών Biogen 
και Eisai, για το οποίο είχαν ανακοι-
νωθεί τον Σεπτέµβριο θετικά αποτελέ-
σµατα από τη δοκιµή του. Το δικό τους 
αντίσωµα lecanemab είχε επιβραδύνει 
κατά 27% σε σύγκριση µε το πλασίµπο 
την εξέλιξη της νόσου. Τα αποτελέσµα-
τα για ένα άλλο αντίσωµα που επίσης 
στοχεύει τις πλάκες του βήτα αµυλοει-
δούς στον εγκέφαλο, του donanemab 
της εταιρείας Eli Lilly, αναµένονται στα 
µέσα του 2023.
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ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ 

Η συχνή έκθεση των ανθρώπων 
στο υπαίθριο τεχνητό φως τα βρά-
δια σχετίζεται µε µειωµένο έλεγχο 
της γλυκόζης στο αίµα και κατά συ-
νέπεια µε αυξηµένο κίνδυνο εµφά-
νισης διαβήτη, δείχνει µια νέα κι-
νεζική επιστηµονική µελέτη.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου 
Ενδοκρινολογικών και Μεταβο-
λικών Ασθενειών της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Τζια-
τόνγκ και του Νοσοκοµείου Ρουι-
τζίν της Σαγκάης, οι οποίοι έκαναν 
τη σχετική δηµοσίευση στο περι-
οδικό Diabetologia της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του 
∆ιαβήτη (EASD), ανέλυσαν στοι-
χεία για σχεδόν 99.000 ενήλικες 
µε µέση ηλικία 43 ετών. Για όλους 
τους συµµετέχοντες εκτιµήθηκε το 
µέσο επίπεδο έκθεσής τους σε τε-

χνητό νυχτερινό φως. ∆ιαπιστώ-
θηκε ότι εκείνοι που είχαν εκτε-
θεί περισσότερο, είχαν κατά µέσο 
όρο 28% µεγαλύτερη πιθανότητα 
για διάγνωση διαβήτη τύπου 2, σε 
σχέση µε όσους είχαν εκτεθεί λι-
γότερο από όλους. Παρόλο που το 
τεχνητό φως δεν είναι τόσο ισχυ-
ρός ατοµικός παράγων κινδύνου 
για διαβήτη, οι ερευνητές επεσή-
µαναν ότι η σηµασία του δεν εί-
ναι αµελητέα σε συλλογικό επίπε-
δο, αν ληφθεί υπόψη πόσο µεγάλο 
µέρος του πληθυσµού εκτίθεται σε 
τεχνητό φως τις νύχτες.

Εκτιµάται ότι το 83% του πα-
γκόσµιου πληθυσµού και πάνω 
από το 99% των Αµερικανών και 
των Ευρωπαίων ζουν σε περιο-
χές µε φωτορύπανση, κάτι που 
έχει και επιπτώσεις για τη δηµό-

σια υγεία. Οι Κινέζοι επιστήµονες 
ανέφεραν ότι το ζήτηµα πρέπει να 
µελετηθεί περαιτέρω, καθώς το τε-
χνητό φως αναδεικνύεται σε πα-
ράγοντα περιβαλλοντικού κινδύ-
νου στις σύγχρονες κοινωνίες, 
παρόλα αυτά το πρόβληµα δεν 
έχει τύχει επαρκούς προσοχής εκ 
µέρους των επιστηµόνων.

Η φωτορύπανση επηρεάζει το 
βιολογικό ρολόι των ανθρώπων 
και άλλων ζώων, προκαλώντας 
µεταβολικές και άλλες διαταρα-
χές, ενώ αυξάνει και τον κίνδυνο 
πρόωρου θανάτου. Οι εργαζόµε-
νοι συχνά σε βραδινές βάρδιες, οι 
οποίοι εκτίθενται περισσότερο στο 
τεχνητό φως, αντιµετωπίζουν αυ-
ξηµένο κίνδυνο για καρδιαγγεια-
κές και άλλες παθήσεις, για παχυ-
σαρκία κ.α.

Αυξημένος ο κίνδυνος διαβήτη 
λόγω έκθεσηςστο βραδινό τεχνητό φως

σια υγεία. Οι Κινέζοι επιστήµονες 
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µελετηθεί περαιτέρω, καθώς το τε-
χνητό φως αναδεικνύεται σε πα-
ράγοντα περιβαλλοντικού κινδύ-
νου στις σύγχρονες κοινωνίες, 
παρόλα αυτά το πρόβληµα δεν 
έχει τύχει επαρκούς προσοχής εκ 
µέρους των επιστηµόνων.

Η φωτορύπανση επηρεάζει το 
βιολογικό ρολόι των ανθρώπων 
και άλλων ζώων, προκαλώντας 
µεταβολικές και άλλες διαταρα-
χές, ενώ αυξάνει και τον κίνδυνο 
πρόωρου θανάτου. Οι εργαζόµε-
νοι συχνά σε βραδινές βάρδιες, οι 
οποίοι εκτίθενται περισσότερο στο 
τεχνητό φως, αντιµετωπίζουν αυ-
ξηµένο κίνδυνο για καρδιαγγεια-
κές και άλλες παθήσεις, για παχυ-
σαρκία κ.α.
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Νέα απογοήτευση από άλλο ένα υποψήφιο φάρµακο 



ΚΡΙΟΣ
Μην αφήσετε να διαλυθεί µια σχέση που 
µπορεί να σας προσφέρει πάρα πολλά. Αξι-
ολογήστε τις καταστάσεις που υπάρχουν, πριν 
ξεκινήσετε καινούριες περιπέτειες. ∆είξτε 
προσοχή σε νοµικές λεπτοµέρειες που µπο-
ρούν να σας δηµιουργήσουν προβλήµατα. Με 
ψυχραιµία θα δείτε καθαρά τα γεγονότα και 
θα τα στρέψετε προς το συµφέρον σας. Προ-
σεγγίστε αυτούς που σας ενδιαφέρουν για 
να τους εντυπωσιάσετε και να τους κερδίσε-
τε. ∆ώστε µεγαλύτερη προσοχή και σηµασία 
στις προσωπικές σας σχέσεις.

ΤΑΥΡΟΣ 
Οι εκπλήξεις που θα έχετε από το σύντρο-
φό σας, θα σας φέρουν πιο κοντά. Ασχολη-
θείτε µε δηµιουργικές καλλιτεχνικές δραστη-
ριότητες, για να δώσετε νόηµα στη ζωή σας. 
Για να νιώσετε και πάλι πλήρεις, κάντε ανα-
κατατάξεις σε ότι δε σας ικανοποιεί. Τολµήστε 
να κάνετε τα βήµατα που µέχρι τώρα δεν τολ-
µούσατε, από φόβο για αποτυχία και να είστε 
σίγουροι ότι δε θα  απογοητευθείτε. 

∆Ι∆ΥΜΟΙ 
Μνήµες του παρελθόντος έρχονται να ταρά-
ξουν την ησυχία σας και σας κάνουν να ανα-
πολείτε κάποιο παλιό σας έρωτα, σκεπτόµενοι 
τις καλές στιγµές που υπήρχαν. Αφήστε στην 
άκρη τέτοιου τύπου αναδροµές που σας οδη-
γούν σε λάθος αναθεωρήσεις και αποφάσεις, 
χαλώντας τη συναισθηµατική σας ζωή. Κάντε 
συζητήσεις µε το σύντροφό σας που θα αφο-
ρούν την κοινή σας πορεία σε ήσυχο περιβάλ-
λον, χωρίς πολλές προστριβές.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Βάλτε καινούριες βάσεις στη σχέση σας για 
να ανανεωθεί και να έχει το αίσιο µέλλον που 
πάντα ονειρευόσασταν. Όσοι είστε µόνοι αυ-

τό τον καιρό, ήρθε ο καιρός να κλείσετε κα-
τάµουτρα την πόρτα στη µοναξιά, αφού νέος 
έρωτας µπαίνει στη ζωή σας και την οµορφαί-
νει. Ο ροµαντισµός και ο ερωτισµός σας θα 
ξεχειλίζει, κάνοντας το ηθικό σας να αναπτε-
ρώνεται και να νιώθετε πως τώρα όλα πάνε 
καλά για εσάς. 

ΛΕΩΝ 
∆είξτε στους γύρω σας ότι εκτιµάτε και αυτούς 
και τις πράξεις τους. Μην προσπαθείτε να ανα-
καλύψετε τι µπορεί να κρύβουν κάποιοι, για-
τί υπάρχει ο φόβος των παρεξηγήσεων. Για 
να πετύχετε όσα δεν µπορείτε, υιοθετήστε νέ-
ες µεθόδους εργασίας. Μη χάνετε το χρόνο 
σας και την ουσία των πραγµάτων ονειροπο-
λώντας ασταµάτητα. Πριν ξεκινήσετε µια δια-
φορετική απασχόληση, διαπιστώστε αν σας 
ταιριάζει και αν καλύπτει τις ανάγκες σας. Εάν 
η συµπεριφορά κάποιων σας µπερδεύει, ζητή-
στε τους εξηγήσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια των συγγενικών 
σας προσώπων, εάν αντιµετωπίζετε οικονοµι-
κά προβλήµατα. Συγκρατήστε τον εκνευρισµό 
σας και µη θυµώνετε µε όσους δε σας φταίνε. 
Μην παίρνετε πρωτοβουλίες που δεν µπορεί-
τε να τις διεκπεραιώσετε ή αφήνετε τις εντά-
σεις να σας καταβάλουν. Γίνετε πιο συνεργά-
σιµοι µε τους ανώτερους σας. Οι λύσεις που 

θα προτείνετε στους συνεργάτες σας θα είναι 
ευπρόσδεκτες. Απολαύστε τη ζωή και ότι σας 
δίνει κάθε µέρα, ειδικά στο συναισθηµατικό 
σας τοµέα.

ΖΥΓΟΣ 
Κάντε µια συζήτηση σε βάθος µε τον εαυ-
τό σας, για να µάθετε τους φόβους σας και 
να τους ξεπεράσετε, χωρίς να εµποδίζετε την 
εξέλιξή σας. Οι δυσκολίες που αντιµετωπί-
σατε άρχισαν να υποχωρούν, αφήνοντας σας 
να ηρεµήσετε και να χαλαρώσετε, αν και θα 
υπάρχουν κάποιες δοκιµασίες στο συναισθη-
µατικό τοµέα. Επειδή οι κοινωνικές και δη-
µόσιες σχέσεις θα παίξουν σηµαντικό ρόλο, 
δεν πρέπει να τις αφήσετε στην τύχη τους, 
γιατί αυτές θα βοηθήσουν να φτάσετε στο 
στόχο σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
Προχωρήστε άφοβα σε συζητήσεις, συνα-
ντήσεις και επαφές στον εργασιακό σας χώ-
ρο, που θα σας φέρουν καινούριες συµφωνί-
ες και συνεργασίες. Έρχεται στο προσκήνιο 
ότι έχει σχέση µε τους συνεργάτες σας και θα 
πρέπει να κινηθείτε ευέλικτα για να µην πα-
ρασυρθείτε σε υπερβολές και λάθη που θα 
πλήξουν τις συνεργασίες σας. Μην αµελή-
σετε την υγεία σας, εξαιτίας των υποχρεώ-
σεων που θα έχετε, καθώς µια αλλαγή στα 
πλάνα σας είναι πιθανή και ίσως θα αφορά 
συνεργάτη σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Θα υπάρξουν αρκετές ευκαιρίες για να αυξή-
σετε τα έσοδά σας και να σταθεροποιήσετε τα 
έξοδά σας. Πραγµατοποιήστε ότι εσείς θέλετε 
και να είστε σίγουροι πως όλα θα είναι πιθανά 
ακόµα και τα πιο τρελά όνειρά σας. ∆εν απο-
κλείεται να έρθει στη ζωή σας και ένας και-
νούριος έρωτας σε όσους είστε αδέσµευτοι ή 
να ανανεωθεί η σχέση σας σε όσους είστε δε-
σµευµένοι και να γεµίσει µε τρυφερότητα και 
ροµαντισµό. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Οργανώστε τη δική σας στάση και συµπεριφο-
ρά για να πάρετε τις σωστές αποφάσεις και να 
καταλάβετε τι θα πρέπει να απορρίψετε ή να 
δεχτείτε από τη θέση και τα βασικά κίνητρα 
των άλλων. Στις εντάσεις που θα υπάρξουν µε 
τα άτοµα του εργασιακού σας χώρου, δε χρει-
άζεται να δώσετε σηµασία, αλλά ούτε και συ-
νέχεια. Κινηθείτε ευέλικτα και δυναµικά για 
να προωθήσετε τα επαγγελµατικά σας σχέδια. 

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Κάποιες προστριβές που θα υπάρξουν µε 
τους συνεργάτες σας δε θα µπορέσουν να χα-
λάσουν τα σχέδιά σας. Προσέξτε τις κινήσεις 
που θα κάνετε για να ανεβείτε τα σκαλιά της 
επιτυχίας, ώστε να µην πέσετε σε παγίδες που 
κρύβουν λάθη επιζήµια για το µέλλον σας. Ευ-
καιρίες θα υπάρχουν σε όλους τους τοµείς της 
ζωής σας και θα πρέπει να εστιάσετε την προ-
σοχή σας σε αυτές, για να αποδώσουν ακόµα 
καλύτερα και προς όφελός σας. 

ΙΧΘΥΣ 
Βάλτε το µυαλό σας να δουλέψει έξυπνα και 
χρησιµοποιώντας τη δύναµη και την ενέργειά 
σας, διεκδικήστε περισσότερα και ζητήστε τα 
καλύτερα για το µέλλον σας. Ενισχύστε την 
ψυχολογία σας, ώστε η αυτοπεποίθησή σας 
να σας στηρίξει και να σας φέρει εσωτερική 
ικανοποίηση και ευχαρίστηση για ότι συµβαί-
νει. Κάποιες εντάσεις που θα υπάρχουν εξαιτί-
ας µυστικών που κρατούσατε θα ξεπεραστούν 
εύκολα αφού η σωστή επικοινωνία που θα 
υπάρχει µεταξύ σας, θα τις βάζει στην άκρη.

Στις 24 η Νέα Σελήνη στον Τοξότη, φέρνει αέρα ανανέωσης. Ανασυγκροτήστε τις δυνάµεις σας, καθορίστε τους στόχους 
σας και βελτιώστε τα σχέδιά σας. Η τύχη θα είναι µε το µέρος µας, αλλά επιβάλλεται να τη βοηθήσετε κι εσείς για να 
πετύχετε ευκολότερα τα σχέδιά σας. Επηρεάζονται περισσότερο τα ζώδια του µεταβλητού σταυρού (∆ίδυµοι, Παρθένος, 
Τοξότης, Ιχθείς). Στις 25 ο ∆ίας σε ορθή πορεία στους Ιχθείς και οι συνεργάτες σας αρχίζουν να σας βλέπουν µε 
διαφορετικό σκεπτικό, καθώς θα δείχνετε δυναµικότητα και έτοιµοι να αρπάξετε τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν. 

Αέρας ανανέωσης

STAR WARS/19/11-25/11

Από τη
Άντα Λεούση

Αριθµολόγος 
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος

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

Τηλέφωνα για προσωπικό ή τηλεφωνικό ραντεβού
µε δυνατότητα πρόβλεψης και µέσω εφαρµογής:
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Το  παρασκήνιο του εκβιασµού µε την επίσκεψη ∆ένδια
στη Λιβύη - Τραβάει το σχοινί η Τρίπολη

«ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟ!»
Σ

το κενό έπεσε η προ-
σπάθεια της µεταβα-
τικής κυβέρνησης της 
Λιβύης, η οποία ως µο-

ναδική αρµοδιότητα έχει την διε-
ξαγωγή εκλογών στη χώρα και όχι 
η υπογραφή παράνοµων κειµένων 
όπως το τουρκολιβυκό µνηµόνιο 
ή συµφωνιών όπως αυτή µε την 
Τουρκία για τους υδρογονάνθρα-
κες, να στήσει παγίδα στον Νίκο 
∆ένδια µε στόχο ένα φωτογραφι-
κό καρέ του ίδιου µε την υπουρ-
γό Εξωτερικών, Νάιλα Μανγκούς.

Η προσπάθεια της µεταβατι-
κής κυβέρνησης της Λιβύης και 
το «φάουλ πλέι» έγινε αντιληπτή 
από τον υπουργό Εξωτερικών και 
γι’ αυτό ελήφθη η απόφαση το 
αεροπλάνο που είχε προσγειω-
θεί στην Τρίπολη να µην ανοίξει 
καν την πόρτα του αλλά αντίθετα 
να απογειωθεί για τη Βεγγάζη. Η 
πρόκληση, όµως, δεν σταµάτησε 
εκεί καθώς η µεταβατική κυβέρ-
νηση της Λιβύης προσπάθησε να 
κάνει και «καψώνι» στην ελληνι-
κή αποστολή εµποδίζοντας το αε-
ροσκάφος µε τον Νίκο ∆ένδια να 
αναχωρίσει για Βεγγάζη και τελι-
κά αυτό χρειάστηκε να ταξιδέψει 

µέσω του FIR Μάλτας προκειµέ-
νου να φτάσει στην ανατολική Λι-
βύη. Η εκτίµηση που υπάρχει στο 
ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών 
είναι ότι οι λιβυκές αρχές προχώ-
ρησαν στην κίνηση αυτή καθώς 
θεωρούσαν ότι θα µπορούσαν να 
εκβιάσουν την κατάσταση.

 Η απάντηση της Ελλάδας
 Από την πλευρά του το υπουργείο 
Εξωτερικών της Ελλάδας µε ανα-
κοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι η από-
φαση για ακύρωση της επίσκεψης 
∆ένδια στην Τρίπολη για να συνα-
ντήσει τον Μοχάµεντ Μένφι ελή-
φθη «καθώς το λιβυκό Υπουργείο 
Εξωτερικών αθέτησε τη συµφωνία 
που υπήρχε όσον αφορά τη µη συ-
νάντηση µε τη Λίβυα ΥΠΕΞ».

H Νάιλα Μανγκούς
Η υπουργός Εξωτερικών της Λι-
βύης είναι αυτή η οποία το 2019 
υπέγραψε το παράνοµο τουρκο-
λιβυκό µνηµόνιο που έκτοτε έχει 
εξελιχθεί σε «εργαλείο» εκ µέρους 
της Τουρκίας προκειµένου να προ-
βάλει τις αβάσιµες αιτιάσεις της 
για την ανατολική Μεσόγειο.

Η Νάιλα Μανγκούς ήταν, επί-

σης, παρούσα στην υπογραφή της 
Συµφωνίας (Μνηµόνιο Κατανόη-
σης) που υπέγραψε τον Οκτώβριο 
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών 
στη Λιβύη, σύµφωνα µε το περιε-
χόµενο της οποίας τουρκικές εται-
ρείες θα µπορούν να πραγµατο-
ποιήσουν έρευνες στην ΑΟΖ της 
Λιβύης.

Η Ελλάδα είχε τότε διαµηνύ-
σει ότι «έχει κυριαρχικά δικαιώ-
µατα στην περιοχή, τα οποία προ-
τίθεται να υπερασπιστεί µε όλα τα 
νόµιµα µέσα, µε πλήρη σεβασµό 
στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο της Θάλασ-
σας» ενώ τη διαφωνία του είχε εκ-
φράσει το λιβυκό κοινοβούλιο 
κάνοντας λόγο για «παράνοµη» 
συµφωνία.

Τι αναφέρει το Politico
Στο χρονικό του διπλωµατικού 
επεισοδίου, που οδήγησε τον Νί-
κο ∆ένδια να αποχωρήσει εσπευ-
σµένα από την Τρίπολη, αναφέ-
ρεται σε άρθρο του το Politico, µε 
επικεφαλίδα: «Γεια σας, αντίο: ο 
Έλληνας υπουργός Εξωτερικών 
προσγειώνεται στην Τρίπολη και 
φεύγει αµέσως µετά».

Η Λιβύη είναι διαιρεµένη εδώ 

και χρόνια µεταξύ της υποστηριζό-
µενης από τον ΟΗΕ, Κυβέρνησης 
Εθνικής Συµφωνίας (GNA) που 
εδρεύει στην Τρίπολη, µε επικε-
φαλής τον Φαγιέζ αλ Σάρατζ, και 
τον επαναστάτη στρατάρχη Χαλί-
φα Χατάρ,  ισχυρό άνδρα της Ανα-
τολής µε έδρα τη Βεγγάζη και ηγέ-
τη του Λιβυκού Εθνικού Στρατού 
(LNA).

Η Τουρκία, ο παραδοσιακός 
εχθρός της Ελλάδας, έχει στε-
νούς δεσµούς µε το GNA, και η 
Άγκυρα της έχει προµηθεύσει µε 
εξοπλισµό και πληροφορίες, βο-
ηθώντας στην αποτροπή της εκ-
στρατείας του Χάφταρ να καταλά-
βει την πρωτεύουσα.

Τον περασµένο µήνα, η Τουρ-
κία υπέγραψε µια προκαταρκτι-
κή συµφωνία µε την κυβέρνηση 
της Τρίπολης της Λιβύης για εξε-
ρεύνηση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στα ανοιχτά της λιβυκής 
ακτής — χωρίς να διευκρινίσει 
εάν οι έρευνες θα πραγµατοποιη-
θούν σε ύδατα νότια της Ελλάδας, 
όπου η Αθήνα λέει ότι οι Τούρκοι 
δεν έχουν δικαίωµα να βρίσκο-
νται.

Σε αυτό το ταξίδι, ο ∆ένδιας 

σχεδίαζε αρχικά να επισκεφθεί 
µόνο τη Βεγγάζη, αλλά η αντί-
παλη κυβέρνηση στην Τρίπολη 
επέµενε να προσγειωθεί. Ο Έλ-
ληνας υπουργός συµφώνησε, αλ-
λά µε έναν όρο, σύµφωνα µε δι-
πλωµατικούς αξιωµατούχους: να 
συναντήσει µόνο τον Μοχάµεντ 
αλ-Μενφί, πρόεδρο του Προεδρι-
κού Συµβουλίου της Λιβύης και 
πρώην πρεσβευτή στην Ελλάδα. 
Ο ∆ένδιας δεν ήθελε να φωτο-
γραφηθεί µε τη Νάιλα Μανγκούς, 
υπουργό Εξωτερικών της Τρίπο-
λης, η οποία υπέγραψε τη συµφω-
νία για τις έρευνες µε την Τουρκία.

Αυτό ήταν το Σχέδιο Α. Ο ∆έν-
διας χρειαζόταν ένα γρήγορο Σχέ-
διο Β όταν το αεροπλάνο του προ-
σγειώθηκε σε ένα κατά τα άλλα 
ήσυχο αεροδρόµιο και ένα µεγά-
λο πλήθος φωτογράφων τον περί-
µενε. Επίσης περίµενε… η Μαν-
γκούς! «Γρήγορος σαν αστραπή, 
ο ∆ένδιας στροβίλισε το δάχτυλό 
του στον αέρα, µιµούµενος κινη-
τήρα αεροπλάνου και δείχνοντας 
στον πιλότο ότι η συγκεκριµένη 
επίσκεψη είχε τελειώσει πριν καν 
ξεκινήσει» αναφέρει µε γλαφυρό-
τητα το Politico.
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