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«Η πόλη μας
έχει αλλάξει
αλλά δεν
εφησυχάζουμε»



«Λ
ευκά» Χριστούγεν-
να είναι πολύ πιθανό 
να κάνουµε φέτος, 
όπως τουλάχιστον 

προβλέπουν τα Μεροµήνια. Μιλώντας 
σton ANT1 ο Θεοφάνης Χατζηγρίβας 
έκανε την πρόβλεψή του αναφορικά µε 
το τι καιρό θα κάνει τις γιορτές.

 «Μέχρι λίγο πριν τα Χριστούγεν-
να, εγώ υπολογίζω πέντε µέρες περί-
που πριν τα Χριστούγεννα, ο καιρός θα 
είναι σχετικά ήπιος. ∆εν φαίνεται κάτι 
αξιόλογο από πλευράς χιονοπτώσεων, 
τουλάχιστον στο µεγαλύτερο µέρος της 

χώρας» είπε αρχικά.
«Από κει και πέρα, όσον αφορά στα 

Μεροµήνια, τα σηµάδια ήταν έντονα. 
Μετά τις 20-21 του µήνα φαίνεται κα-
κοκαιρία για τη χώρα µας και µάλιστα 
έντονη, η οποία θα περιλαµβάνει και 
χιόνια» συµπλήρωσε.

«Αυτό είναι κάτι που δεν µπορούµε 
να το δούµε από τώρα, αλλά τα σηµά-
δια ήταν ισχυρά για εκείνη την περίο-
δο» ανέφερε. Μάλιστα, ο ίδιος εξήγησε 
πως, σύµφωνα πάντα µε τα Μεροµή-
νια, το χιόνι αναµένεται να πέσει και 
στα πεδινά της χώρας.

Αναφορικά µε την Πρωτοχρονιά ο 
κ. Χατζηγρίβας είπε πως τον Ιανουάριο 
ο καιρός θα εξελιχθεί όπως τον ∆εκέµ-
βριο. «Οι πρώτες ηµέρες του Ιανουαρί-
ου και µέχρι και το πρώτο δεκαπενθή-
µερο θα κυλίσει στο ίδιο στυλ µε τον 
∆εκέµβριο. Υποτροπές θα έχουµε από 
τις 18-19 Ιανουαρίου και µετά. Ψύχος 
για τη χώρα µας µπορούµε να περιµέ-
νουµε µετά τις 18 Ιανουαρίου» είπε.

«Ο Φεβρουάριος θα είναι πιο γλυ-
κός, αλλά το διάστηµα 18-19 Φεβρου-
αρίου µπορεί να έχουµε ακόµα µια µε-
γάλη κακοκαιρία» κατέληξε.

O κατήφορος
δεν έχει τέλος

Editorial

Ο λαϊκισµός, η δηµαγωγία και η ωµή 
κοροϊδία του αρχηγού της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης δεν έχουν τέλος. Αυτό 
αποδείχθηκε και στη συζήτηση στη 
Βουλή για την ΕΥΠ. Όλα όσα είπε και τις 
κατηγορίες και τις ύβρεις που εκτόξευσε 
ο κ. Τσίπρας κατά του Πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη, εκπορεύονται από 
την ανάγκη να «σταθεί» στις εκλογές και 
στο κόµµα του.  
Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα είναι η 
επιτοµή του καιροσκοπισµού και του 
λαθρεµπορίου του πολιτικού τζόγου. 
Ιδιαίτερα µάλιστα, όταν έφτασε σε 
σηµείο να καλέσει τον Πρωθυπουργό να 
παραιτηθεί «αν προκύψουν στοιχεία για 
παρακολουθήσεις».
Οι µέθοδοι αυτοί της πολιτικής κουλτούρας 
του Τσίπρα είναι πρωτοφανείς και 
υποβαθµίζουν το κύρος της Βουλής. Το 
ντελίριό του υπαγορεύεται από τις ανάγκες 
των εκλογών, που βλέπει την ήττα να 
έρχεται και προσπαθεί να περισώσει ό,τι 
µπορεί.
Και για να διασωθεί το κόµµα, δηλαδή, 
να εξασφαλίσει στις εκλογές αξιοπρεπή 
ποσοστά, τα οποία θα επιτρέπουν και 
στον ίδιο να παραµείνει στην ηγεσία του 
κόµµατος, πρέπει να πολωθεί επικίνδυνα το 
πολιτικό κλίµα, οπότε είναι αναγκαστική η 
τακτική του. 
Το ίδιο έκανε και µε την υπόθεση 
του 16χρονου Ροµά. Προφανώς δεν 
αντιλαµβάνεται ο Αλέξης Τσίπρας, όταν 
εµφανίζει το σύνολο των αστυνοµικών 
ως εν δυνάµει δολοφόνους, είναι ένας 
οπορτουνιστής και µόνο.
Η αναφορά του ότι όποιος κλέβει 20 
ευρώ βενζίνη πυροβολείται, είναι άκρως 
επικίνδυνη. Μπορεί κάποιοι αστυνοµικοί 
να αυθαιρετούν και να παρανοµούν. Αυτό 
δεν σηµαίνει ότι όλοι οι αστυνοµικοί είναι 
δολοφόνοι.
Το ίδιο έκανε, εµφανίζοντας τους 
βουλευτές της Ν∆ σαν «Πάτσηδες» που 
δήθεν παίρνουν τα σπίτια του κοσµάκη. 
Ακόµη και ο άκρατος λαϊκισµός έχει όρια. 
Όπως φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας έχει 
περιέλθει σε απελπισία, από τις χαµηλές 
πτήσεις που καταγράφει δηµοσκοπικά ο 
ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό τον οδηγεί σε ακραίες 
και επικίνδυνες καταστάσεις.
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Φ
ωτιές άναψαν τα ερωτή-
µατα που έθεσε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης προς 
τον Αλέξη Τσίπρα για 

τις παρακολουθήσεις και τις νόµιµες 
επισυνδέσεις της ΕΥΠ επί των ηµε-
ρών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – 
ΑΝΕΛ. 

Ο πρωθυπουργός, την Πέµπτη 
στη Βουλή, πέρασε στην αντεπίθεση 
εστιάζοντας σε µια σειρά από περίερ-
γες… συµπτώσεις την περίοδο 2015-
2019 χωρίς να πάρει απαντήσεις επί 
της ουσίας από τον αρχηγό της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης.

Αφετηρία αυτών των συµπτώσε-
ων είναι το 2016, όταν όπως είπε ο 
κ. Μητσοτάκης έχει αποδειχθεί ότι 
ήταν ενεργό στη χώρα το λογισµικό 
Pegasus. «Πείτε µας για το 2016, εσείς 
κυβερνούσατε» είπε απευθυνόµενος 
στον κ. Τσίπρα «χρησιµοποιήθηκε 
και για την υπονόµευση τηλεφώνων 
των πολιτικών σας αντιπάλων;». Και 
βέβαια δεν ήταν τυχαία η ερώτηση 
καθώς πρόκειται για την εποχή που 
υπήρχαν δηµοσιεύµατα ότι παρακο-
λουθούσαν το τηλέφωνο του ίδιου του 
κ. Μητσοτάκη ως αρχηγού της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης. ∆ύο χρό-
νια αργότερα, το 2018, η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει τον νόµο και αφαι-
ρεί τον δεύτερο εισαγγελέα της ΕΥΠ 
«προκειµένου να διευκολύνει τις τη-
λεφωνικές παρακολουθήσεις». Γιατί 
το έκανε αυτό; Η απάντηση ίσως να 
βρίσκεται στα τότε λόγια του Νίκου 
Αλιβιζάτου που µετέφερε ο πρωθυ-
πουργός προκαλώντας εκνευρισµό 
στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ: «Υπήρ-
χε όµως και δεύτερος εισαγγελέας 
ο Λιόγας, ο οποίος αρνείτο να υπο-
γράφει τα σωρηδόν αιτήµατα επισυν-
δέσεων που του έστελνε κάθε µέρα ο 
κ. Ρουµπάτης. Καταργήθηκε, λοιπόν, 
ο δεύτερος εισαγγελέας και πλέον η 
µόνη  εγγύηση είναι ο ιδρυµατικός».

Αλλαγή Ποινικού Κώδικα
Και οι συµπτώσεις συνεχίζονται. 
Πριν από τις εθνικές εκλογές, µε τη 
Βουλή να µένει ανοιχτή ενώ αυτές εί-
χαν προκηρυχτεί µόνο και µόνο για 
να αλλάξει ο Ποινικός Κώδικας, το 
κακούργηµα της υποκλοπής γίνεται 
απλό πληµµέληµα και αποποινικο-
ποιήθηκε πλήρως η εµπορία και κα-
τοχή κατασκοπευτικού λογισµικού. 
«Ποιους αθωώνατε ετεροχρονισµέ-
να; Αλλά και σε ποιους τελικά επιτρέ-
πατε να συνεχίσουν τη δράση τους; 
Ποιους επιθυµούσατε τελικά να ξε-
πλύνετε;», συνέχισε το σφυροκόπηµα 
ο κ. Μητσοτάκης καλώντας τον κ. Τσί-
πρα να δώσει απαντήσεις χωρίς όµως 
να λάβει καµία. Η σειρά αυτών των 

ερωτηµάτων όπως ετέθησαν από τον 
πρωθυπουργό µόνο τυχαία δεν ήταν 
καθώς κατέληξε στο πιο κρίσιµο από 
αυτά: «Κύριε Τσίπρα, επί ηµερών σας 
είχαν γίνει νόµιµες επισυνδέσεις της 
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
που να αφορούσαν πολιτικούς, δηµο-
σιογράφους ή ανώτατους δικαστές;»

«Φαντάσµατα»
στη ντουλάπα τους 
Τι κρύβεται, όµως, πίσω από αυτές τις 
αναφορές του πρωθυπουργού; Πολ-
λοί έσπευσαν να κάνουν εικασίες για 
φαντάσµατα στην ντουλάπα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. «Ο Μητσοτάκης δεν ανοίγει 
ζητήµατα χωρίς να έχει πλήρη εικό-
να και στοιχεία», υποστηρίζουν και 
αφήνουν να αιωρείται ότι γνωρίζει 
τις απαντήσεις και τις «κρατά» για αρ-
γότερα. Από την κυβέρνηση τηρούν 
σιγή ιχθύος και αρκούνται να πουν 
ότι «ο πρωθυπουργός έθεσε ορισµέ-
να ερωτήµατα προς τον κ. Τσίπρα, ο 
οποίος είναι αυτός που θα πρέπει να 
απαντήσει».  

Η στάση αυτή δείχνει ότι η κυ-
βέρνηση δεν θα λειτουργήσει ενο-
χικά στην όλη υπόθεση. Αντιθέτως, 

για την ίδια το θέµα όσον την αφορά 
έχει κλείσει µε τις θεσµικές παρεµ-
βάσεις στις οποίες προχώρησε θω-
ρακίζοντας το θεσµικό πλαίσιο λει-
τουργίας της ΕΥΠ και των νόµιµων 
επισυνδέσεων εξισορροπώντας µε-
ταξύ εθνικής ασφάλειας και προστα-
σίας των προσωπικών δεδοµένων. 
«Εµείς όταν εντοπίσαµε τα κενά και 
τις δυσλειτουργίες ετών προχωρήσα-
µε στις απαραίτητες κινήσεις» τονί-
ζουν κυβερνητικά στελέχη και παρα-
πέµπουν για τα όσα καταγγέλλονται 
στη ∆ικαιοσύνη «στην οποία έχουµε 
εµπιστοσύνη ότι θα διερευνήσει τα 
πάντα και δεν θα αφήσει καµία σκιά 
αποδίδοντας ευθύνες, αν υπάρχουν, 
σε όσους τις έχουν».

Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει αποφασισµέ-
νος να πάει ως τις εκλογές έχοντας 
ψηλά στην ατζέντα του τις παρακολου-
θήσεις, όµως η συζήτηση στη Βουλή 
έδειξε ότι το Μέγαρο Μαξίµου έχει 
την δική του τακτική ώστε να µην του 
επιτρέψει να βρίσκεται διαρκώς σε θέ-
ση καταγγέλλοντος, χωρίς µάλιστα να 
παρουσιάζει κανένα στοιχείο, αλλά να 
χρειάζεται να απολογείται για τα δικά 
του πεπραγµένα. «Το πρώτο ψέµα το 

είπατε ήδη. Ο κ. Πιτσιόρλας παρα-
κολουθείτο ή όχι; Το γνωρίζατε ή όχι 
όταν είπατε ότι δεν παρακολουθείται 
κανείς; Το µάθατε εκ των υστέρων; Το 
γνωρίζατε ή όχι; Όταν σταθήκατε σε 
αυτό το βήµα και είπατε «δεν παρακο-
λουθείται κανείς πολιτικός», είπε ο κ. 
Μητσοτάκης προς τον Αλέξη Τσίπρα 
ρίχνοντας την πρώτη βολή.

Πόλωση και ένταση
Η προεκλογική περίοδος που έχει ξε-
κινήσει είναι δεδοµένο ότι θα κινηθεί 
σε κλίµα µεγάλης πόλωσης και υψη-
λής έντασης. Από την κυβέρνηση 
προεξοφλούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επι-
χειρήσει να βυθίσει την αντιπαράθεση 
«στη λάσπη και τις συκοφαντίες», κα-
θώς εκτιµούν ότι ο κ. Τσίπρας θα χρη-
σιµοποιήσει κάθε µέσο για «να βρει 
ένα τρόπο να δικαιολογήσει την ήττα 
του στις εκλογές». «∆εν θα διστάσουν 
να παίξουν και µε τους ίδιους τους θε-
σµούς» σηµειώνουν συνεργάτες του 
πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι 
αυτό «καθιστά περισσότερο παρά πο-
τέ αναγκαιότητα για τη χώρα το µήνυ-
µα του κ. Μητσοτάκη για σταθερότη-
τα, συνέπεια και συνέχεια.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
Ποιους άκουγε ο Τσίπρας
Σαφή υπονοούµενα από τον πρωθυπουργό για την περίοδο διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ - Περίεργες... συµπτώσεις την περίοδο 2015-2019 χωρίς
απαντήσεις επί της ουσίας από τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης

Κυριάκος 
Μητσοτάκης: 

«Κύριε Τσίπρα, 
επί ηµερών σας 

είχαν γίνει νόµιµες 
επισυνδέσεις της 

Εθνικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών που 

να αφορούσαν 
πολιτικούς, 

δηµοσιογράφους ή 
ανώτατους δικαστές;»
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Σ
φίγγουν τα «λουριά» για τον 
Αλέξη Τσίπρα, περίπου τέσσε-
ρις µήνες πριν από την ιδιαίτε-
ρα κρίσιµη εκλογική αναµέ-

τρηση για τη χώρα αλλά και για τον ίδιο 
προσωπικά. 

Η πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου 
Μητσοτάκη σε όλο το φάσµα των τοµέων 
της δηµόσιας σφαίρας - οικονοµία, ανά-
πτυξη, εξωτερική πολιτική, άµυνα- ακό-
µα και σε θέµατα θεσµών και διαφάνειας,  
δεν του αφήνει πολλά περιθώρια  κινή-
σεων. 

Γι’ αυτό και εµµονή του και η  «πλήρης 
και αποκλειστική» ενασχόληση του µε 
την  ιστορία των υποκλοπών, που έφτασε 
στο σηµείο να υποστηρίξει ενώπιον του 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αναπόδει-
κτα µέχρι στιγµής, δηµοσιεύµατα φιλικού 
του Τύπου. Πολλοί θα ήθελαν, ακόµα και 
στο κόµµα του, να επιδείξει την ίδια επιµέ-
λεια  και στα φλέγοντα προβλήµατα της  
κοινωνίας  και της χώρας.

Κανείς, όµως, δεν µπορεί να πει, πως 
δεν προετοιµάστηκε για την οµιλία του 
στη Βουλή και τη «θεατράλε» εµφάνιση 
του. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τα έπαι-
ξε όλα για όλα και έδειξε πως «βλέπει» 
να κυλά η προεκλογική εκστρατεία, τους 
επόµενους 4 -5 µήνες. Απηύθυνε ερωτή-
µατα χωρίς κανένα νέο στοιχείο, στον κ. 
Μητσοτάκη για τις υποκλοπές, αλλά απέ-
φυγε να απαντήσει στα ερωτήµατα  του 
πρωθυπουργού. Ήταν ένα «πόκερ» χω-
ρίς νέα χαρτιά, που ευνοεί και τους δύο, 
καθώς η πόλωση συσπειρώνει τους οπα-
δούς τους. 

Ο κ. Τσίπρας το είχε ανάγκη, ύστερα 
από το µπαράζ των αρνητικών δηµοσκο-
πήσεων. Έπαιξε το θέατρο του και πήρε τα 
χειροκροτήµατα του, από µια κοινοβου-
λευτική οµάδα που πολλά µέλη της ανη-
συχούν πως δεν θα είναι στην επόµενη 
Βουλή. 

Ο πρωθυπουργός δεν το έχει ανάγκη, 
δεν θέλει η πολιτική ζωή της χώρας να 
βουλιάξει  στη λάσπη, τα ψέµατα και τις 
συκοφαντίες, τακτική στην οποία ο κ. Τσί-
πρας έχει δρέψει επιτυχίες, και µε την αή-
θη παραποµπή δέκα πολιτικών στην υπό-
θεση Novartis.  

Με δεδοµένη, όµως, την πολιτική στα-
σιµότητά του και την απουσία παραγωγι-
κών ιδεών τα τελευταία έτη, ο ΣΥΡΙΖΑ, 
οδηγείται ξανά στο δρόµο που γνωρίζει 
καλά και έχει πάρει «διδακτορικό», τον 
λαϊκισµό, ως ύστατη σανίδα σωτηρίας. 
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Τα έβαλε µε τα funds, τα οποία ο ίδιος και ο Τσακαλώτος έφεραν στην Ελλάδα και 
ξαφνικά... αγάπησε τους «κυρ – Παντελήδες», που µέχρι χθες κορόιδευε! Η υποκριτική 

ΣΥΡΙΖΑική αναβάθµιση των «κυρ Παντελήδων», όπως και η στροφή στους «απολιτίκ» νέους  
δείχνει τον προβληµατισµό, αν όχι τον πανικό, που διακατέχει την Κουµουνδούρου από την 

κορυφή ως τη βάση, ύστερα από το µπαράζ των αρνητικών γι’ αυτή,  δηµοσκοπήσεων.
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

ΟΙ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ,
ΤΟ «ΘΕΑΤΡΟ»
και ο πανικός του Αλέξη  



Και Τραµπ και Μπάιντεν
Επειδή όµως  γνωρίζει, πως µόνο µε την 
πόλωση δεν µπορεί να κλείσει την ψα-
λίδα µε τη Ν∆, αναζητά λύσεις στις πο-
λιτικές Τραµπ και Μπάιντεν. Μη µε ρω-
τήσετε γιατί παρακολουθεί ως πολιτικό 
παράδειγµα και παίρνει ιδέες από την 
αµερικανική πολιτική, την οποία δηµό-
σια καταγγέλλει ετησίως, έξω από την 
αµερικανική πρεσβεία. ∆εν µπορώ να 
απαντήσω.

Με τον «τραµπισµό» του διχάζει και 
δηλητηριάζει την κοινωνία µε συκοφα-
ντίες και µε σλόγκαν του τύπου  «Ν∆ –
παιδεραστές», γι’ αυτό και εργαλειο-
ποίησε την περίπτωση Λιγνάδη και την 
υπόθεση παιδεραστίας στον Κολωνό. Κι-
νητοποιήθηκαν, τότε, ο κοµµατικός µηχα-
νισµός αλλά και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, για 
να πλήξουν την κυβέρνηση, έως ότου 
βρέθηκαν και στελέχη της Κουµουνδού-
ρου ως εµπλεκόµενα σ’ αυτήν την ιστο-
ρία.

Μετά την ήττα Τραµπ, στις ενδιάµε-
σες εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ στράφηκε στον 
Μπάιντεν  για να «κλέψει» ιδέες. Άρεσε 
στην Κουµουνδούρου η εκστρατεία των 
∆ηµοκρατικών, που κινητοποίησε νέους 
και γυναίκες, κοινωνικά στρώµατα που 
συνήθως απέχουν από τις εκλογικές δια-
δικασίες και σκέφτονται τώρα πως θα την 
εφαρµόσουν στα «καθ’ ηµάς». Στόχος του 
είναι «ξυπνήσει», να συγκινήσει και να 
κινητοποιήσει,  µέσα από τη χρήση των 
social media, τη νεολαία και τις γυναίκες, 
µε σποτ, ώστε να κατευθυνθούν στις κάλ-
πες. Στο επιτελείο του εκτιµούν πως εάν 
ενεργοποιηθεί, ένα ποσοστό των «κοιµώ-
µενων» ψηφοφόρων  της ηλικιακής οµά-
δας 17 - 45 τότε µπορεί να κλείσει την ψα-
λίδα και το παιχνίδι θα παιχτεί στα ίσια...  

Ωστόσο οι δυο πολιτικές σκέψεις 
τους, φαίνεται να συγκρούονται. Από τη 
µια ο διχασµός και η πόλωση,  καθιερω-
µένη τακτική Τσίπρα για να συγκρατή-
σει τους οπαδούς του και από την άλλη 
«λάιτ» πολιτική για ανεκτικότητα, ποιό-
τητα της δηµοκρατίας και συναίνεση για 
τραβήξει τους  «απολιτίκ» νέους, από την 
αποχή.

Στροφή στους
“κυρ Παντελήδες”
Έως ότου αποφασίσει την εκλογική του 
στρατηγική, ο  κ. Τσίπρας παραµένει 
εγκλωβισµένος στον άκρατο λαϊκισµό 
του, όπως εκφράστηκε στη Βουλή αλλά 

και πριν από λίγες µέρες στην Καστοριά.
«Αν κλέβεις τα σπίτια των ανθρώπων, 

µέσω των τραπεζών και των funds, µπο-
ρεί να γίνεις και βουλευτής του κυβερ-
νώντος κόµµατος, εάν όµως κλέψεις 20 
ευρώ βενζίνη, µπορείς να βρεθείς µε µια 
σφαίρα στο κεφάλι» είπε και λάλησε ο κ. 
Τσίπρας και τα «παπαγαλάκια» του στο 
διαδίκτυο. 

Ξέχασε πως τα  funds, η δική του κυ-
βέρνηση, µας τα έφερε, όπως και τους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς -30 000 
έγιναν επί των ηµερών του- κι ας κλαίει 
τώρα έξω από το σπίτι της κυρίας Κολο-
βού. Ξέχασε, επίσης, πως εκείνος ήταν 
που είχε εκµεταλλευτεί τους Ροµά, για 
να γεµίζει τις πλατείες στις προεκλογικές 
του συγκεντρώσεις, το 2019.  

Η εικόνα της πολιτικής του, γίνεται 
ακόµα πιο σουρεαλιστική, καθώς, αφού 
κατέταξε την κυβέρνηση σε εκείνες,  που 
εκτρέφουν  εγκληµατικές συµπεριφο-
ρές, απευθύνθηκε στους  νεοδηµοκρά-
τες και ζήτησε την ψήφο τους: 

«Αυτοί που µας κυβερνάνε σήµερα 
είναι µία οικογένεια που δεν έχει κα-
µία σχέση και µε τις αξίες του συντηρη-
τικού κόσµου που παραδοσιακά βρίσκε-
ται στη Νέα ∆ηµοκρατία. ∆εν κυβερνά 
για αυτούς, κυβερνά για την πάρτη της 
και ακόµα και αυτός ο κόσµος είναι στην 
απέξω», είπε και συνέχισε: «Θα απευ-
θυνθούµε και στους ανθρώπους που 
παραδοσιακά ψηφίζουν τη Νέα ∆ηµο-
κρατία. Είναι άνθρωποι µε αξιοπρέπεια 
µε αξίες». Τώρα, λίγο πριν τις εκλογές, 
τους βαπτίζει «αξιοπρεπείς», παλαιότερα  
ήταν οι  «κυρ Παντελήδες» που χλεύα-
ζε το κόµµα του, οι βουλευτές του και τα 
τρολ του.

Η υποκριτική ΣΥΡΙΖΑική αναβάθ-
µιση των «κυρ Παντελήδων», όπως και 
η στροφή στους «απολιτίκ» νέους  δεί-
χνει τον προβληµατισµό, αν όχι τον πανι-
κό, που διακατέχει την Κουµουνδούρου  
από την κορυφή ως τη βάση, ύστερα από 
το µπαράζ των αρνητικών γι’ αυτή,  δη-
µοσκοπήσεων.

«Θεατρικές»
παραστάσεις ως τις εκλογές
Η θεατρική παράσταση στη Βουλή, χω-
ρίς νέα στοιχεία, µόνο και µόνο για τις 
εντυπώσεις φαίνεται πως δεν θα είναι η 
τελευταία. Γνωρίζει πως να τις στήνει µέ-
σα από το φιλικό του τύπο.  Αλλά, όπως 
η Novartis, ετσι και οι επόµενες θα κα-

ταπέσουν αν δεν έχουν στέρεες βάσεις. 
Το ερώτηµα είναι αν θα αποκαλυφθούν 
πριν ή µετά τις εκλογές, κι αυτό αφορά 
την ετοιµότητα της ίδιας της κυβέρνησης. 
Ο πόλεµος θα είναι «αιµατηρός» και τα  
µικρά κόµµατα θα χρειαστεί να δώσουν 
τη δική τους µάχη για να διατηρήσουν τα 
ποσοστά τους και µια θέση στη Βουλή.

Και όλα αυτά γιατί η κοινή γνώµη, 
µέσα από τις δηµοσκοπήσεις, καταγρά-
φει µια χρόνια ανικανότητα του κ. Τσί-
πρα. Είναι πίσω από τον Μητσοτάκη στις 
δηµοσκοπήσεις, από τον Ιανουάριο του 
2016 και δεν πλησίασε τη Ν∆ ούτε στα 
3,5 χρόνια τη διακυβέρνησης της.

Το γεγονός ότι ένα ποσοστό κοντά 
στο 40% αξιολογεί θετικά το έργο της κυ-
βέρνησης και µόλις το 17% βλέπει θετικά 
το έργο του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί κόλαφο 
για τον αρχηγό του, αφού αναδεικνύει 
τις προσωπικές αδυναµίες του στη δια-
κυβέρνηση της χώρας και στην κατάθε-
ση µιας ελκυστικής πρότασης προς τους 
ψηφοφόρους. 

Λογικό είναι για τον Τσίπρα να τα κά-
νει άνω- κάτω για να διασωθεί προσωπι-
κά. Κανείς στο κόµµα του δεν περιµένει, 
πως την εποµένη των εκλογών, θα στα-
θεί  στην πόρτα της Κουµουνδούρου και 
θα πει στον επόµενο αρχηγό, περάστε...
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Με τον «τραµπισµό» του, ο Τσίπρας διχάζει και
δηλητηριάζει την κοινωνία µε συκοφαντίες και µε

σλόγκαν του τύπου  «Ν∆ –παιδεραστές» ενώ µετά τη νίκη 
των ∆ηµοκρατικών «κλέβει» ιδέες και από τον Μπάιντεν

Το γεγονός ότι ένα 
ποσοστό κοντά στο 40% 
αξιολογεί θετικά το έργο 

της κυβέρνησης και µόλις 
το 17% βλέπει θετικά 
το έργο του ΣΥΡΙΖΑ 

αποτελεί κόλαφο 
για τον αρχηγό του, 

αφού αναδεικνύει τις 
προσωπικές αδυναµίες 

του στη διακυβέρνηση της 
χώρας και στην κατάθεση 
µιας ελκυστικής πρότασης 

προς τους ψηφοφόρους

Με δεδοµένη, την πολιτική 
στασιµότητά του και την 
απουσία παραγωγικών 
ιδεών τα τελευταία έτη, 
ο ΣΥΡΙΖΑ, οδηγείται 
ξανά στο δρόµο που 
γνωρίζει καλά και έχει 
πάρει «διδακτορικό», 
τον λαϊκισµό, ως ύστατη 
σανίδα σωτηρίας



Ο
ι τράπεζες δεν είναι φι-
λανθρωπικά ιδρύµατα. 
Αυτό το ξέρει και ο τε-
λευταίος που αποφασί-

ζει να βάλει την υπογραφή του κάτω 
από ένα δάνειο, είτε µικρό είναι εί-
τε µεγάλο, είτε βραχυχρόνιο είτε µα-
κροπρόθεσµο. Αλλά και η ζωή των 
ανθρώπων δεν είναι δεδοµένη, ού-
τε αυστηρά προδιαγεγραµµένη. Αυτό 
το ξέρουν και οι άνθρωποι (αν και συ-
νήθως το ξεχνούν την ώρα που υπο-
γράφουν ένα δάνειο), θα ‘πρεπε όµως 
να το ξέρουν και οι τράπεζες. Την 
ώρα που δέχονται ένα υπογεγραµ-
µένο συµβόλαιο δυόµισι δεκαετιών, 
θα έπρεπε να είναι µέσα στα πλάνα 
τους η σφοδρή πιθανότητα να ανατρα-
πεί κάποια στιγµή η ζωή του φυσικού 
προσώπου µε το οποίο συµβάλλεται. 

Πότε παίρνουµε δάνειο;
Πότε ένας µέσος άνθρωπος αποφα-
σίζει να πάρει δάνειο; Αν µιλάµε για 
µικρό καταναλωτικό, το αποφασίζει 
για να καλύψει µια άµεση και προσω-
ρινή του ανάγκη. Συνήθως το ποσό 
είναι µικρό και µια καλή διαχείριση 
των οικονοµικών του, επιτρέπει την 
εξόφληση του. Αν το πάρει για να κα-
λύψει κάποια χαζή ανάγκη της στιγ-
µής δίχως σχεδιασµό της αποπληρω-
µής του, τότε για ότι του συµβεί στο 
µέλλον είναι αποκλειστικά υπεύθυ-
νος. Τα καταναλωτικά δάνεια συχνά 
µοιάζουν περιττά και ανόητα, σπάνια 
λαµβάνονται για να εξυπηρετήσουν 
πραγµατικές ανάγκες, όµως τελικά εί-
ναι ένα σηµαντικό κοµµάτι του συνο-
λικού πακέτου που χορηγούν οι τρά-
πεζες. Προφανώς, πολύς κόσµος σε 
τούτη την χώρα δεν λειτουργεί ορθο-
λογικά.

Αν το δάνειο είναι επιχειρηµατι-
κό, τότε κάποια αδήριτη ανάγκη της 
δουλειάς του ιδιοκτήτη ή κάποιο επεν-
δυτικό πλάνο, τον φέρνει στην θέση 
του δανειολήπτη. Το επιχειρηµατικό 
δάνειο πρέπει υποχρεωτικά να συ-
νοδεύεται από κάποια βιώσιµη και 
πραγµατιστική οικονοµοτεχνική µε-
λέτη για το που θα πάνε και πόσο θα 
αποδώσουν τα λεφτά. Αν η µελέτη 
αποδειχθεί λανθασµένη ή υπερβολι-
κά αισιόδοξη ή αν η αγορά µεταβλη-
θεί απότοµα, τότε η ευθύνη βαρύ-
νει πρωτίστως τον δανειολήπτη που 
στηρίχθηκε σε λανθασµένους υπο-
λογισµούς. Σ’ αυτά τα δάνεια όµως, 
υπάρχει και η µερική ευθύνη της τρά-
πεζας. ∆ιότι πριν εγκρίνει ένα επιχει-
ρηµατικό δάνειο, µελετά και θεωρεί 
βιώσιµη την µελέτη που το συνοδεύ-
ει. Ξέρω πως αν το δάνειο πάψει να 
πληρώνεται, οι τράπεζες δεν αποδέ-
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Κόκκινα δάνεια 
& τραπεζίτες

Του: ∆ηµήτρη Καµπουράκη

& τραπεζίτες
Του:

Οι τράπεζες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύµατα. Αλλά και η ζωή των ανθρώπων
δεν είναι δεδοµένη, ούτε αυστηρά προδιαγεγραµµένη.

Αυτό το ξέρουν και οι άνθρωποι, θα ‘πρεπε όµως να το ξέρουν και οι τράπεζες

Το 2010 τα αίτια της κρίσης ήταν εθνικά 
και αφορούσαν µόνο την Ελλάδα, σήµερα 
είναι διεθνή, αφορούν όλο
τον πλανήτη και έρχονται στην χώρα µας 
ως εισαγόµενο πρόβληµα.
Πλην το αποτέλεσµα είναι το ίδιο…



χονται ποτέ αυτή την ευθύνη. Τα ρί-
χνουν στην επιχείρηση και στον τρό-
πο που ατή αξιοποίησε τα χρήματα, 
όμως στην πραγματικότητα έχουν κι 
αυτές μερίδιο στην αποτυχία.

Δανεισμός 
για το «κεραμίδι»
Η τρίτη κατηγορία, είναι τα στεγαστι-
κά δάνεια. Πότε ένας πολίτης αποφα-
σίζει να ζητήσει στεγαστικό δάνειο; 
Πρώτον όταν η δόση του δανείου που 
θα πληρώνει θα είναι ίση ή μικρότερη 
από το νοίκι του σπιτιού που μένει ως 
εκείνη την στιγμή. Τότε είναι που κά-
νει την απλή σκέψη, «θα δίνω τα ίδια 
λεφτά και στο τέλος θα αποκτήσω και 
την ιδιοκτησία του σπιτιού». Δεύτερον, 
αποφασίζει να πάρει στεγαστικό δά-
νειο, όταν θεωρεί ότι το μηνιαίο εισό-
δημα του είναι διαρκές και επαρκές. 
Κοντολογίς, βάζει υπογραφή όταν 
έχει μια δουλειά που πιστεύει ότι θα 

την συνεχίσει απρόσκοπτα για χρό-
νια και που του δίνει έναν ικανοποιη-
τικό μισθό. Γι’ αυτό και οι πιο εύκολοι 
να πάρουν στεγαστικό δάνειο είναι οι 
δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ οι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες δυσκολεύονται πο-
λύ να δουν τραπεζική έγκριση. 

Και μετά απ’ αυτή την βόλτα στον 
κόσμο των δανείων, επανέρχομαι 
στον πρόλογο του κειμένου. Ο μέσος 
απλός άνθρωπος που γίνεται δανει-
ολήπτης για να ξεφύγει από το άγος 
του ενοικίου και των μετακομίσε-
ων, δυσκολεύεται να υποθέσει ότι τα 
επόμενα είκοσι ή είκοσι πέντε χρόνια 
μπορεί η ζωή του να ανατραπεί τόσο 
πολύ, ώστε να αδυνατεί να πληρώσει. 
Οι τράπεζες όμως με τα σπουδαγμέ-
να στελέχη και τα σοφά think tanks 
που έχουν στις τάξεις τους, θα έπρε-
πε να είναι προετοιμασμένες γι αυτή 
την πιθανότητα. Εξάλλου δεν υπάρ-
χει κανένας πιο ειδικός στην μακρο-

οικονομία από τις τράπεζες, συνεπώς 
γνωρίζουν ότι οι κύκλοι στην διεθνή 
και στις εθνικές οικονομίες είναι δε-
δομένοι. Στην ανάπτυξη ο τζίρος και 
τα κέρδη τους ανεβαίνουν, στις υφέ-
σεις οι επιδόσεις τους πέφτουν. Τον 
ίδιο κύκλο ακολουθούν και τα φυσικά 
πρόσωπα ως οικονομικές μονάδες. 

Ίδιο αποτέλεσμα
Στους χαλεπούς λοιπόν καιρούς που 
ζούμε, το πρόβλημα των δανείων στις 
τράπεζες βρέθηκε ξανά στην επικαι-
ρότητα. Σαν να ξαναζούμε το 2010 
που άρχισε η κρίση, αλλά με άλλα χα-
ρακτηριστικά. Τότε μειώθηκαν ξαφ-
νικά όλα τα εισοδήματα, σήμερα δεν 
μειώνονται τα εισοδήματα αλλά ανε-
βαίνουν διαρκώς οι δόσεις φτάνο-
ντας σε σημείο που ένα κομμάτι των 
δανειοληπτών αδυνατεί να τις εξυπη-
ρετήσει. Το 2010 τα αίτια της κρίσης 
ήταν εθνικά και αφορούσαν μόνο την 

Ελλάδα, σήμερα είναι διεθνή, αφο-
ρούν όλο τον πλανήτη και έρχονται 
στην χώρα μας ως εισαγόμενο πρό-
βλημα. Πλην το αποτέλεσμα είναι το 
ίδιο. Δημιουργία μιας καινούριας γε-
νιάς κόκκινων απλήρωτων δανείων, 
φούντωμα των εισπρακτικών εται-
ρειών, έξαρση των εξώσεων και των 
πλειστηριασμών, κοινωνική και πολι-
τική οργή. Και φυσικά, πάνω σ’ αυτά 
πολιτική αντιπαράθεση.

Η ευθύνη 
Εδώ ακριβώς είναι που μπαίνει το 
θέμα των τραπεζών και της ευθύνης 
τους. Οι τράπεζες δεν είναι ασφαλώς 
φιλανθρωπικά ιδρύματα που μοιρά-
ζουν αγύριστο χρήμα, αλλά κι από την 
άλλη δεν είναι ληστές με πιστόλι που 
δεν υπολογίζουν τίποτα. Ή τουλάχι-
στον, δεν θα ‘πρεπε να είναι. Ως οικο-
νομικοί οργανισμοί με μακροπρόθε-
σμα συμφέροντα, θα ήταν σοφότερο 
εκ μέρους των να λειτουργήσουν με 
μεγαλύτερη ενσυναίσθηση απ’ αυτήν 
που μας έχουν συνηθίσει. Όχι διότι 
απαιτούμε αγαπησιάρικη καρδιά από 
τα Δ.Σ. των τραπεζιτών, αλλά διότι 
δεν είναι παράλογο να ζητήσουμε λί-
γο οικονομικό ορθολογισμό. Το βρα-
χυπρόθεσμο κέρδος δεν είναι ποτέ 
προτιμότερο από την μεσοπρόθεσμη 
σταθερότητα. Μαγαζιά είναι και οι 
τράπεζες, που πρώτιστο μέλημα τους 
θα ‘πρεπε να είναι η διατήρηση ενός 
υγιούς πελατολογίου. Μπακαλίστικα 
βλέποντας το πράγμα, καμιά σώφρων 
επιχείρηση δεν θα προτιμούσε να έχει 
μεγάλο κέρδος σήμερα το οποίο όμως 
θα της διώξει την μισή από την μελλο-
ντική της πελατεία. 

Λύση win-win
Κατά τούτο, έχει δίκιο-βουνό ο Στα-
ϊκούρας, όταν βάζει τους τραπεζίτες 
σ’ ένα τραπέζι και προσπαθεί να τους 
πείσει ότι πρέπει να συμφωνήσουν σε 
μια λύση win-win. Η οποία θα υπα-
κούει στον απλό κανόνα «όπως πλη-
ρώνει ο δανειολήπτης ένα μέρος της 
απρόσμενης κρίσης, πρέπει να πλη-
ρώσει κι ένα κομμάτι της η τράπεζα». 
Δεν γίνεται η κρίση να βαρύνει μόνο 
το ένα συμβαλλόμενο μέσο, όχι μόνο 
για λόγους ηθικής και δικαιοσύνης, 
αλλά κυρίως διότι το ένα μέρος από 
μόνο τους δεν μπορεί να τα βγάλει πέ-
ρα και θα πεταχτεί οριστικά έξω απ’ 
το παιχνίδι. Αυτό δεν συμφέρει ούτε 
την τράπεζα. Φυσικά, το πρώτο που 
ζητά ο τραπεζίτης είναι να πληρώσει 
την μισή αύξηση ο δανειολήπτης και 
την άλλη μισή το κράτος, πλην αυτό 
ούτε εφικτό είναι ούτε λογικό. Ούτε 
υπάρχουν αυτά τα λεφτά στα κρατικά 

ταμεία, αλλά και να υπήρχαν γιατί να 
πάνε στις τράπεζες που έχουν κέρδη; 

Ο… μπαμπούλας,
ο αριστερός
Στον αντίποδα υπάρχει ο μπαμπού-
λας Τσίπρας, που –κατά το συνήθειο 
του- προτείνει έκτακτες φορολογίες 
στις τράπεζες. Αντιπολίτευση είναι, 
το τσεπάκι του είναι γεμάτο από εύ-
κολες και ανεφάρμοστες λύσεις. Μια 
επιβολή μονομερούς κρατικής φορο-
λογίας θα επιδείνωνε το διεθνές κλί-
μα για την ελληνική οικονομία, θα 
καταβαράθρωνε το χρηματιστήριο, 
θα έκοβε την ροή ξένων επενδύσεων 
στην χώρα και θα ανέβαλε επ’ αόρι-
στον την πολυπόθητη αναβάθμιση 
της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελ-
λάδας. Μόνη λύση είναι η εξεύρεση 
μιας συναινετικής λύσης ανάμεσα σε 
κυβέρνηση και τραπεζικό σύστημα, η 
οποία θα πάρει και έκκριση από τον 
ESM, καθότι ακόμα βρισκόμαστε σε 
καθεστώς εποπτείας. Οι συστημικοί 
τραπεζίτες όμως, βάζουν μπροστά τα 
συμφέροντα των μετόχων τους, φετι-
χοποιούν τους φετινούς ισολογισμούς 
τους, αδιαφορούν για το κοινωνικό 
πρόβλημα που τροφοδοτεί η στάση 
τους και παλεύουν να σπρώξουν το 
πρόβλημα κάτω από το χαλί. Θα το 
κληροδοτήσουν στην επόμενη γενιά 
στελεχών τους, αυτοί στο μεταξύ θα 
έχουν πάρει τα μπόνους τους. 

Δεν γίνεται όμως έτσι. Η φρικτή 
περίοδος του 2010-20 δεν πρέπει να 
έχει παραδώσει μαθήματα μόνο στον 
φτωχό κόσμο, πρέπει να έχει διδάξει 
και τους μεγάλους παίχτες της αγο-
ράς. Και οι τράπεζες επί του παρόντος 
δεν δείχνουν να είναι καλοί μαθητές. 
Συνεχίζουν να βάζουν τα βραχυπρό-
θεσμα κέρδη τους πάνω από το μα-
κροπρόθεσμο συμφέρον τους. Αυτή 
την εβδομάδα θα δούμε τις τελικές 
προτάσεις τους. Εύχομαι να μην δι-
καιώσουν την (άσχημη) φήμη τους.
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ενσυναίσθηση απ’ αυτήν που μας έχουν συνηθίσει. Όχι διότι 
απαιτούμε αγαπησιάρικη καρδιά από τα Δ.Σ. των τραπεζιτών, αλλά 
διότι δεν είναι παράλογο να ζητήσουμε λίγο οικονομικό ορθολογισμό.
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Στην ανάπτυξη
ο τζίρος των… ευαγών 

ιδρυμάτων και τα κέρδη 
τους ανεβαίνουν, στις 
υφέσεις οι επιδόσεις 

τους πέφτουν. Τον ίδιο 
κύκλο ακολουθούν και 

τα φυσικά πρόσωπα ως 
οικονομικές μονάδες
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«Ε
ίµαστε η παράταξη 
που οφείλει να δώ-
σει τη µάχη των ιδε-
ών ενωµένη και ενό-

ψει των εκλογών όποτε και αν γίνουν 
και ανεξάρτητα από τις εκλογές. Εί-
µαι εδώ, παρών, µαζί σας. Με την ψυ-
χή µου, µε τη συνείδησή µου και µε 
την πατρίδα σαν πυξίδα µου. Παρών, 
για τα µεγάλα στοιχήµατα της Ιστορί-
ας. Που θα τα κερδίσουµε. Παρών για 
την µεγάλη παράταξή µας – που της 
χρωστάµε πολλά. Παρών για την Ελ-
λάδα µας – που της χρωστάµε τα πά-
ντα», τόνισε ο Αντώνης Σαµαράς στην 
ιδρυτική εκδήλωση του Ιδρύµατος 
που φέρει το όνοµά του, παρουσία του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτά-
κη, των πρώην πρωθυπουργών Κώ-
στα Καραµανλή, Λουκά Παπαδήµου 
και Π. Πικραµµένου, υπουργών, βου-
λευτών και στελεχών της Ν∆.

Μάλιστα στο βήµα, κάλεσε τον 
Αντώνη Σαµαρά η δηµοσιογράφος 
της Τοday Press Μάρθα Λεκκάκου, 
λέγοντας: «Κυρίες και κύριοι, ήρθε η 
στιγµή που όλοι περιµέναµε. Αγαπη-
τέ µας πρόεδρε, Αντώνη Σαµαρά…» 

«Από την πλευρά µου υπήρξα και 
παραµένω µάχιµος πολιτικός. Όλα εί-
ναι πολιτική», ανέφερε ο πρώην πρω-
θυπουργός, υπογραµµίζοντας ότι η 
Νέα ∆ηµοκρατία είναι «η παράταξη 
που εγγυάται την πολιτική σταθερό-
τητα και θωρακίζει τη χώρα απέναντι 
σε κάθε εθνική απειλή».

Ο κ. Σαµαράς είπε ότι η µάχη των 
ιδεών ήταν πάντα κρίσιµη, αλλά πλέ-
ον γίνεται πολύ πιο επίκαιρη γιατί ο 
δυτικός πολιτισµός – στο σύνολό του – 
δέχεται µια επίθεση που ανοιχτά επι-
διώκει την ακύρωσή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός µίλησε 
για σειρά θεµάτων:

Για το µεταναστευτικό είπε ότι 
«τους αληθινούς πρόσφυγες και τους 
νόµιµους µετανάστες τους αγκαλιά-
ζουµε προφανώς» αλλά «δεν δεχόµα-
στε το σύγχρονο δουλεµπόριο». Στο 
ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε την Τουρκία 
ότι χρησιµοποιεί εργαλειοποιηµένους 
παράνοµους µετανάστες σε βάρος και 
της Ελλάδας και της Ευρώπης.

 «Θαυµάζουµε τους Ουκρανούς 
που πολεµάνε πεισµατικά για την πα-
τρίδα τους. Πολύ καλά κάνουν. Αλ-
λά εµείς για τη δική µας Πατρίδα; Να 
κάνουµε πάντα πίσω; Προφανώς κα-
ταγγέλλουµε τη Ρωσία που εισβάλλει 
στην Ουκρανία. Αλλά για την Τουρ-
κία που έχει ήδη εισβάλλει στην Κύ-
προ εδώ και πενήντα χρόνια, να µην 
λέµε κουβέντα; Γιατί όποιος το τολµή-
σει, είναι λέει, “εθνικιστής”; Κάτι τέ-
τοιο είναι αχαρακτήριστο και ασυγ-
χώρητο. Σας το λέω εγώ, που όταν η 

Χρυσή Αυγή εγκληµάτησε, την έστει-
λα στη δικαιοσύνη σιδεροδέσµια. Κι 
από εκεί βρέθηκαν στη φυλακή! Κα-
θαρές κουβέντες: Άλλο πράγµα οι 
απεχθέστατοι νεοναζί κι άλλο πράγ-
µα ο πατριωτισµός», ανέφερε σε άλ-
λο σηµείο της οµιλίας του.

«∆εν θα ξεχάσω όταν η τρόικα 
µου είπε να παραδώσουµε σε ένα 
υπερταµείο όλη την περιουσία της 
χώρας. ∆εν το δέχτηκα. Το δέχτηκαν 

όµως δυστυχώς κάποιοι άλλοι αργό-
τερα», πρόσθεσε, ενώ µίλησε και για 
την εξάρτηση της Ευρώπης από το 
ρωσικό φυσικό αέριο. «Ευρώπη χω-
ρίς πυξίδα, χωρίς τιµόνι, χωρίς ηγε-
σία», ανέφερε µεταξύ άλλων και ση-
µείωσε πως η Τουρκία, παρότι µέλος 
του ΝΑΤΟ, έχει ευθυγραµµιστεί πε-
ρισσότερο µε τον Πούτιν.

Ο πρώην πρωθυπουργός µίλη-
σε για «κενό ηγεσίας στη ∆ύση χω-

ρίς προηγούµενο».
«Πιστεύω ότι για να µη διαλυ-

θεί πια η Ευρώπη από τις αγκυλώ-
σεις, τις αστοχίες και τις αντιφάσεις 
της χρειάζεται µια νέα συνθήκη επα-
νίδρυσης», τόνισε.

Είπε ότι η Ελλάδα άντεξε. «Ήταν 
πράγµατι σωστό ότι η χώρα υπέγρα-
ψε την Ελληνογαλλική συµφωνία 
Αµυντικής Συνδροµής. Ήταν πο-
λύ σωστό, που πήραµε τα αεροσκά-

φη Rafale και τις σύγχρονες φρεγά-
τες Belhara. Ήταν πολύ σωστό που 
προωθήσαµε την αµερικανική πα-
ρουσία στην Αλεξανδρούπολη. Και 
την αναβάθµιση στη Σούδα και στο 
Στεφανοβίκειο. Που όλα αυτά πα-
ρακάµπτουν την περιφερειακή στή-
ριξη της Αµερικής στην Τουρκία και 
κυρίως της αφαιρούν ένα σηµαντι-
κό γεωπολιτικό πλεονέκτηµα. Όλα 
αυτά σωστά έγιναν από ελληνικής 
πλευράς.

Και τα πιστώνεται ασφαλώς ο 
σηµερινός πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης», υπογράµµισε, 
ενώ είπε πως η Άγκυρα επιδιώκει 
να υφαρπάξει το µεγαλύτερο µέρος 
των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων 
στη θάλασσα.

«Το διεθνές δίκαιο της θάλασ-
σας προβλέπει σαφώς ότι τα νησιά 
έχουν πλήρη δικαιώµατα σε ΑΟΖ, 
άρα και το σύµπλεγµα του Καστελό-
ριζου. Η Τουρκία απαιτεί να παραιτη-
θούµε και να οριοθετήσουµε µοιρά-
ζοντας µαζί της. Κάποιοι θέλουν να 
µας σύρουν σε διαπραγµάτευση, σε 
αυτό που ονοµάζεται “Πρέσπες του 
Αιγαίου”. Αυτό δεν πρόκειται να το 
επιτρέψουµε», υπογράµµισε.

«Υπήρξα και παραµένω µάχιµος πολιτικός. Όλα είναι πολιτική» 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
«Παρών για τη Ν∆ 

και την Ελλάδα μας»

Τον Αντώνη Σαµαρά κάλεσε  
στο βήµα η δηµοσιογράφος  
της «TP», Μάρθα Λεκκάκου.



Ο κ. Σαµαράς αναφέρθηκε και 
στις έρευνες για κοιτάσµατα υδρογο-
νανθράκων λέγοντας πως ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ πάγωσε τα πάντα και «ευτυχώς 
το λάθος διορθώθηκε τελευταία από 
τον πρωθυπουργό και τον αρµόδιο 
υπουργό».

Ο κ. Σαµαράς πρότεινε επιπλέ-
ον οι νέες παραγωγικές επενδύσεις 
στην Ελλάδα να µη φορολογούνται 
για 5 χρόνια και είπε πως το κορυ-
φαίο πρόβληµα της χώρας είναι το 
δηµογραφικό.

«Στις Πρέσπες η Ελλάδα υπο-
χώρησε σε όλα. Βλέπετε δεν υπήρχε 
ένας Κώστας Καραµανλής να απει-
λήσει µε βέτο όπως έκανε στο Βου-
κουρέστι», ανέφερε σε άλλο σηµείο 
της οµιλίας του, ενώ χαρακτήρισε 
προσβλητικές τις δηλώσεις του πρω-
θυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράµα 

για τον τρόπο µε τον οποίο η Ελλάδα 
εντάχθηκε στο ευρώ.

Για την υπόθεση της Νοβάρτις 
ανέφερε ότι ήταν σκευωρία εξ αρχής 
και πως είναι µη δηµοκρατικό να µην 
έχουν γίνει γνωστά τα ονόµατα των 
ψευδοµαρτύρων.

Για το θέµα των υποκλοπών είπε 
ότι θα ήταν αδιανόητο η κυβέρνηση 
να υπέκλεπτε τηλεφωνικές επικοινω-
νίες. «Η παράταξή µας θεµελίωσε τη 
δηµοκρατία. Αυτά τα φαινόµενα δεν 
µπορεί να τα ανεχθεί», συµπλήρωσε.

Η πρόεδρος του ιδρύµατος και σύ-
ζυγος του Αντώνη Σαµαρά Γεωργία 
µίλησε για τη διαδροµή, την προσφο-
ρά και την αφοσίωση στην πατρίδα 
του πρώην πρωθυπουργού ενώ στην 
εκδήλωση µίλησε και ο καθηγητής 
του Χάρβαρντ Παναγιώτης Ροϊλός.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 

Ιδρύµατος παραβρέθηκαν ο Αρχιεπί-
σκοπος Ιερώνυµος, o αρχηγός ΓΕΕ-
ΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, οι υπουρ-
γοί Νίκος ∆ένδιας, Νίκη Κεραµέως, 
Μάκης Βορίδης, Βασίλης Κικίλιας, 
Άδωνις Γεωργιάδης, Τάκης Θεο-
δωρικάκος, Θάνος Πλεύρης, Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Πλακι-
ωτάκης, Γ.Γεραπετρίτης, Νότης Μη-
ταράκης, Κώστας Τσιάρας, Κώστας 
Καραµανλής και ο πατέρας του και 
ιστορικό στέλεχος της Ν∆ Αχιλλέ-
ας Καραµανλής, οι αναπληρωτές 
υπουργοί Μίνα Γκάγκα, Νίκος Πα-
παθανάσης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώ-
της, οι υφυπουργοί ∆όµνα Μιχαηλί-
δου, Γιάννης Μπρατάκος, Λευτέρης 
Οικονόµου, Γιώργος Κώτσηρας, Ζέτ-
τα Μακρή, Σταύρος Καλαφάτης, ο δι-
οικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
Γιάννης Στουρνάρας, ο πρέσβης των 

ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης, ο 
δήµαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακο-
γιάννης, οι Περιφερειάρχες Γιώργος 
Πατούλης και Κώστας Αγοραστός, ο 
πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγ-

γελος Βενιζέλος, ο πρώην Επίτροπος 
στην ΕΕ ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος, ο 
γραµµατέας της Ν∆ Παύλος Μαρινά-
κης, ο πρώην υπουργός Μ. Χρυσοχο-
ΐδης κ.ά.
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«Η Νέα ∆ηµοκρατία είναι η παράταξη που εγγυάται την πολιτική
σταθερότητα και θωρακίζει τη χώρα απέναντι σε κάθε εθνική απειλή»

Ο κ. Σαµαράς αναφέρθηκε και στις έρευνες για κοιτάσµατα
υδρογονανθράκων λέγοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ πάγωσε τα πάντα

και «ευτυχώς το λάθος διορθώθηκε τελευταία από τον πρωθυπουργό»
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Ο 
δήµαρχος Πάρου, 
Μάρκος Κωβαίος, 
απαντά στην Today 
Press για όλα τα 

κρίσιµα ζητήµατα του κορυφαίου 
κυκλαδίτικου προορισµού και ξε-
διπλώνει το αναπτυξιακό µοντέλο 
που ήδη εξελίσσεται στο νησί. Μι-
λά για το τώρα αλλά και το στοίχη-
µα της επόµενης 10ετίας, έχοντας 
στη «φαρέτρα» του µεγάλα έργα 
υποδοµής, οργανωµένο σχέδιο 
για τη διαχείριση αποβλήτων αλ-
λά και σαφή στάση για την ενεργει-
ακή στρατηγική που πρέπει να ακο-
λουθήσει η Πάρος. 

n Στο πρόσφατο συνέδριο της 
ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου θέσατε το 
ερώτημα «Ποια Πάρο θέλουμε»; 
Ποιο είναι το όραμά σας και η 
στρατηγική υλοποίησής του; 
Δηλαδή με απλά λόγια, ποια 
Πάρο θέλετε εσείς;
Αρχικά η Πάρος, όπως όλα τα Κυ-
κλαδονήσια, στηρίζεται σε µεγάλο 
βαθµό στον τουρισµό. Ειδικά φέ-
τος, η τουριστική κίνηση ξεπέρα-
σε ακόµα τη χρονιά ορόσηµο του 
2019, καθιστώντας έτσι την Πά-
ρο έναν από τους σπουδαιότερους  
προορισµούς σε ολόκληρο τον κό-
σµο. Το σηµαντικότερο όµως είναι 
αυτό επετεύχθη κόντρα σε ένα πο-
λύπλοκο διεθνές σκηνικό, µε αλλε-
πάληλες και αλληλοτροφοδοτού-
µενες κρίσεις. 

Τώρα, πάνω σε αυτή την επι-
τυχία, οφείλουµε να θέσουµε τις 
βάσεις για το µέλλον. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ανάπτυξη της Πάρου, οφεί-
λει να είναι βιώσιµη, αυτάρκης και 
αειφόρα. Χωρίς όµως η τουριστι-
κή «άνθηση» ν’ αµφισβητήσει τον 
ανθρώπινο χαρακτήρα του νησιού 
µας, τις παραδοσιακές µας αξίες, 
την ποιότητα ζωής µας και φυσικά 
το µοναδικό µας περιβάλλον, στο 
όνοµα µιας ισοπεδωτικής λογικής. 
Αλλά µε σεβασµό στο περιβάλλον 
από τη µία πλευρά και τα κοινω-
νικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
µας από την άλλη. Με πρωτοβου-
λίες που θα κάνουν την κυκλική 
οικονοµία και τη µετάβαση στην 
πράσινη ανάπτυξη µια απτή πραγ-
µατικότητα, βελτιώνοντας την ποι-
ότητα ζωής των νησιωτών, και κά-
νοντας το τουριστικό προϊόν ακόµα 
πιο ελκυστικό.

Έτσι λοιπόν, στο υπαρξιακό 
ερώτηµα “Ποια Πάρο θέλουµε’’, 
εµείς λέµε, Θέλουµε την Πάρο της 
ανάπτυξης και του τουρισµού, αλ-
λά χωρίς να χάσουµε την Πάρο που 
µεγαλώσαµε και αγαπάµε!  Αυτοί 
είναι οι όροι µας και δεν είναι υπό 
διαπραγµάτευση.

n Ποια έργα υποδομής εξελίσ-
σονται στο νησί και ποια έχετε 
δρομολογήσει στην αυτοδιοικη-
τική σας περίοδο; 
Ως ∆ιοίκηση έχουµε θέσει κατά τη 
διάρκεια της θητείας µας σε προτε-
ραιότητα την προστασία του περι-
βάλλοντος και την πράσινη ανά-
πτυξη. Η δυναµική πορεία του 
νησιού εξάλλου, είναι αναµενό-
µενο να απαιτεί συνεχώς βελτίω-
ση αλλά και σχεδίαση νέων έργων 
υποδοµής έτσι ώστε να µπορέσει  
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
των σύγχρονων αναγκών.

Έτσι λοιπόν, τη δεδοµένη χρο-
νική στιγµή, βαρύτητα δίνεται 
στις υποδοµές για την εξασφάλι-
ση επάρκειας νερού. Ειδικότερα, 
στα τέλη Οκτώβρη, ξεκίνησε ένα 
εµβληµατικό έργο που επιθυµού-
σε διακαώς η τοπική κοινωνία: Η 
κατασκευή δικτύου συλλογής και 
µεταφοράς λυµάτων Λευκών – 
Κώστου και η επέκταση – εκσυγ-
χρονισµός του Βιολογικού Καθαρι-
σµού Μάρπησσας.

Σχετικά µε τον κεντρικό λιµέ-
να Πάρου, σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Υποδοµών έχει χωρο-
θετηθεί το εµπορικό λιµάνι στη θέ-
ση «Βαρούχας», ως συνέχεια του 
υπάρχοντος λιµανιού, που θα εξυ-
πηρετεί και τη Νάξο. Επιπλέον, 
ολοκληρώθηκαν τα λιµάνια της 
Αλυκής και του Αµπελά, ενώ ξεκι-
νούν και τα έργα στο Πίσω Λιβάδι 
και τη Νάουσα. Ακόµη, αναµένε-
ται η έγκριση του Master Plan του 
λιµανιού της Παροικιάς, το οποίο 
θα έχει βραχυπρόθεσµα και µα-
κροπρόθεσµα οφέλη. Ταυτόχρο-
να, εκπονείται και η µελέτη για την 
κατασκευή νέου επιβατικού λιµένα 
στο νησί.

Από εκεί και πέρα, δουλεύου-
µε πάνω σε ένα Σχέδιο Βιώσιµης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το 
οποίο θα δώσει λύσεις στο κυκλο-
φοριακό της Παροικιάς, ενώ πα-
ράλληλα για το 2023 έχουµε ήδη 
εγκρίνει ένα µεγάλο πρόγραµµα 
βελτίωσης του δηµοτικού οδικού 
δικτύου. 

Στην ύδρευση και αποχέτευση 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ  
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ)

Πάρος ανάπτυξης 
και τουρισμού,  
αλλά και Πάρος  

που μεγαλώσαμε! 

Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου

«Θέλουμε ανάπτυξη με κανόνες. Να σέβεται τον τόπο και τις αξίες μας 
και πρωτίστως, να προστατεύει την ποιότητα ζωής των κατοίκων» 
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εξάλλου, ανανεώσαμε όλα τα δί-
κτυα που είναι παλιά, ενώ παράλ-
ληλα το 2019 ολοκληρώσαμε δυο 
αφαλατώσεις, και μέσα στο 2023 
σχεδιάζουμε να κατασκευάσουμε 
άλλες δύο.

Τέλος, προχωράνε και τα έργα 
για τη δημιουργία νέων εγκαταστά-
σεων αθλητισμού, όπως το κλειστό 
γυμναστήριο Παροικιάς.

n Με πρόσφατη απόφαση του 
Εφετείου Αιγαίου το ακίνητο 
του χώρου του παλιού αερο-
δρομίου, περιέρχεται στην κυ-
ριότητα του Δήμου Πάρου. Πώς 
και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα 
αξιοποιηθεί αυτή η έκταση; 
H συγκεκριμένη απόφαση αποτε-
λεί νίκη – δικαίωση για τη Διοίκη-
σή μας, προς όφελος του νησιού 
και των δημοτών. Με αυτή, απο-
σαφηνίζεται το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς του ακινήτου  του χώρου του 
παλιού αεροδρομίου, αναγνωρίζε-
ται η κυριότητά του στον Δήμο Πά-
ρου, και ανοίγει πλέον  ο δρόμος 
για την αξιοποίηση του. 
Όσον αφορά τη συνέχεια, στα σχέ-
δια μας είναι να παραχωρήσουμε 
την έκταση για μελλοντική ανέ-
γερση ενός μικρού νοσοκομείου. 
Ενώ με τον κεντρικό σχεδιασμό, 
στο υπάρχον οικόπεδο προβλέπε-
ται η κατασκευή ενός  οικολογικού 
οικισμού που θα περιλαμβάνει ερ-
γατικές κατοικίες που θα εξυπηρε-
τήσουν την ανάγκη στέγασης των 
δημοσίων λειτουργών, καταστήμα-
τα και κέντρο νεοφυούς επιχειρη-
ματικότητας.

n Πώς μπορεί να επιμηκυνθεί 
η τουριστική περίοδος στην 
Πάρο; 
Κατ’ αρχάς, οι πρόσφατες κρίσεις 
έχουν επιφέρει αναμφίβολα ση-
μαντικές αλλαγές στον τουρισμό. 
Πανδημία, ενέργεια, ακρίβεια, 
πόλεμος στην Ουκρανία δημιούρ-
γησαν τη μεγαλύτερη δοκιμασία 
στην ιστορία του. Στο πλαίσιο αυ-
τό, είναι ξεκάθαρο ότι το μέλλον 
του τουρισμού περνά μέσα από την 
αειφορία, τις βιώσιμες πρακτικές 
και τη διαμόρφωση εναλλακτι-
κών προορισμών και τους 12 μή-
νες του χρόνου. Οι ίδιοι οι προο-
ρισμοί πρέπει να κατανοήσουν ότι 
έχει αλλάξει το επιχειρησιακό πε-

ριβάλλον και συνεπώς θα πρέπει 
να αναπροσαρμόσουν τον σχεδι-
ασμό, τα εργαλεία, τον τρόπο και 
τον τόπο προσέγγισης των κοινών 
τους με βάση τα νέα δεδομένα.

Στα καθ΄ημάς, ένα μοντέλο 
τουρισμού αιχμής δύο μηνών δεν 
είναι βιώσιμο.  Εμείς στοχεύουμε 
σε μια περίοδο ομαλής τουριστι-
κής ροής τουλάχιστον εφτά μηνών,  
ώστε και καλύτερες υπηρεσίες να 
λαμβάνουν οι επισκέπτες μας αλ-
λά και η περιβαλλοντική επίπτω-
ση να μετριάζεται στα όρια που 
αντέχει το νησί μας. 

Οι στόχοι αυτοί, εξυπηρετού-
νται με τον καλύτερο τρόπο, μέσα 
από τις εναλλακτικές μορφές του-
ρισμού, την ανάδειξη των κοινωνι-
κών, περιβαλλοντικών και πολιτι-
σμικών αξιών του νησιού μας και 
δραστηριότητες όπως ο γαστρονο-
νικός τουρισμός, ο οινοτουρισμός, 
οι πολιτιστικές περιηγήσεις, ο γα-
μήλιος τουρισμός και πολλά άλλα.

Η οικονομία διαμοιρασμού 
εξάλλου, αποτελεί ενδεχομένως 
μία ιδέα του νέου μοντέλου που 
ήδη διαμορφώνεται, συνδυάζο-
ντας τις σύγχρονες τεχνολογίες 
ηλεκτρονικού εμπορίου με την πα-
ραδοσιακή προσφορά καταλύμα-
τος. Αποτελεί έτσι ευκαιρία τόσο 
για τους εγχώριους και μη επεν-
δυτές, όσο και για τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων. Οφείλουμε να την πα-
ρακολουθήσουμε και να προσαρ-
μοστούμε αναλόγως.

Για όλα αυτά, μαζί με τους συ-
νεργάτες μου έχουμε επεξεργαστεί 
ήδη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

που αφορά την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, το οποίο θα 
παρουσιάσουμε αναλυτικά το επό-
μενο διάστημα.

n Ποια είναι η θέση σας για την 
ανάπτυξη ΑΠΕ στο νησί; 
Οι Παριανοί δεν είναι αντίθε-
τοι στις ΑΠΕ, αλλά στην εκμε-
τάλλευση, την ασυδοσία και την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 
Τα έργα αυτά εξάλλου, πρέπει να 
υλοποιούνται οργανωμένα, με 
σχέδιο, τη συναίνεση της τοπικής 
κοινωνίας, και με τρόπο που δεν 
θα προσβάλει τα ιδιαίτερα τοπι-
κά χαρακτηριστικά. Διαφορετι-
κά έχουν αντίθετα αποτελέσματα 
από αυτά που επιδιώκουν.

Ειδικότερα, στην Πάρο δεν 
ενδείκνυται η εγκατάσταση βι-
ομηχανικών αιολικών πάρκων 
που θα αλλοιώσουν ανεπανόρ-
θωτα τον παραδοσιακό χαρακτή-
ρα και το φυσικό κάλλος του νη-
σιού, πλήττοντας ταυτόχρονα την 
κύρια πηγή εισοδήματος των κα-
τοίκων του νησιού που είναι ο 
τουρισμός. 

Σε ό,τι αφορά το επιχείρη-
μα της ηλεκτρικής ενέργεια και 
της παραγωγής της άλλωστε, οι 
άδειες για τα σχετικά έργα που 
έχουν δοθεί για το νησί είναι γύ-
ρω στα 80-90 mv, ενώ η μέγιστη 
κατανάλωση που έχουμε εμείς 
τον Αύγουστο, στην κορύφωση 
του καλοκαιριού, είναι 25mv. Συ-
νεπάγεται έτσι ότι οι ανάγκες μας  
για ηλεκτρική ενέργεια είναι πο-
λύ μικρότερες σε σχέση με την 

παραγωγή που θα έχουν οι ανε-
μογεννήτριες που θα τοποθετη-
θούν στα βουνά της Πάρου. Για 
τον λόγο αυτό, έχουμε προσφύ-
γει στη δικαιοσύνη για την τοπο-
θέτηση των μεγάλων αιολικών 
πάρκων.

Από την άλλη, τα πλωτά αιολι-
κά πάρκα είναι μια ενδιαφέρουσα 
προοπτική και μια πραγματικότη-
τα στην Ευρώπη.  Συγκεκριμένα, 
μπορούν να προσφέρουν πολλά 
στη χώρα μας, αποτελώντας μία 
εναλλακτική πρόταση στο πλαί-
σιο μιας πράσινης πολιτικής, που 
θα προσελκύει επενδυτές και θα 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασί-
ας, χωρίς να αλλοιώσει τον παρα-
δοσιακό χαρακτήρα και τον τουρι-
σμό των νησιών μας.

Γι’ αυτό οφείλουμε να διερευ-
νήσουμε το θέμα σοβαρά, ρεα-
λιστικά και θαρραλέα, χωρίς να 
ξεχνάμε τους περιορισμούς που 
υπάρχουν στο Αιγαίο σε θέμα-
τα βάθους και απόστασης από τα 
νησιά καθώς και πιθανές επιπτώ-
σεις στους θαλάσσιους δρόμους, 
και να προχωρήσουμε σύντομα 
σε ένα προσεκτικό σχεδιασμό 
για τη χωροθέτηση τους. Τέλος, 
έχουμε προτείνει και μια σειρά 
από άλλες εναλλακτικές λύσεις 
εδώ και καιρό. Στο πλαίσιο αυτό, 
είμαστε θετικοί στις φιλικές προς 
το περιβάλλον ΑΠΕ όπως η ηλι-
ακή ενέργεια, η υδροηλεκτρική, 
η γεωθερμική κ.α.

n Ποιους στόχους έχετε θέσει 
για τη νέα αυτοδιοικητική 5ετή 
περίοδο 2023 – 2028; 
Τα προηγούμενα χρόνια κάνα-
με όλοι μαζί έναν μεγάλο αγώ-
να και πετύχαμε να βάλουμε την 
Πάρο στον παγκόσμιο τουριστι-
κό χάρτη. Τώρα είναι η ώρα να 
δούμε ποιο είναι το μοντέλο ανά-
πτυξης που θέλουμε για τα επό-
μενα χρόνια. Θέλουμε ανάπτυ-
ξη που να σέβεται τον τόπο και τις 
αξίες μας. Θέλουμε ανάπτυξη με 
κανόνες. Και πρωτίστως, θέλου-
με ανάπτυξη που να προστατεύει 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Αυτό είναι το στοίχημα της 
επόμενης δεκαετίας και αυτό το 
στοίχημα πρέπει να κερδίσουμε 
όλοι μαζί. Για τον λόγο αυτό , το 
τιμόνι του Δήμου πρέπει να είναι 
στα χέρια ανθρώπων που έχουν 
γνώση και εμπειρία, ώστε να πά-
νε το καράβι σε ασφαλή  νερά.

«Η τουριστική κίνηση 
ξεπέρασε το 2019, 

καθιστώντας το 
νησί έναν από τους 

σπουδαιότερους  
προορισμούς σε 

ολόκληρο τον κόσμο»

s s
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ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ/
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Τις παραλίες  
να τις ελέγχουμε 
εμείς, όχι η 
Κτηματική 

n Διαχείριση αποβλήτων. Με 
την επισκεψιμότητα στο νησί 
να έχει ξεπεράσει ακόμη και τη 
χρονιά ρεκόρ, το 2019, εύλογα 
γεννάται το ερώτημα σχετικά 
με το πώς αντιμετωπίζει ο Δή-
μος τη συσσώρευση τεράστιου 
όγκου αποβλήτων που αναπό-
φευκτα δημιουργούνται;

Πράγµατι, στην Πάρο, όπως 
και σε όλες τις Κυκλάδες, λόγω της 
µεγάλης προσέλευσης του τουρι-
στικού κοινού, ο όγκος των απορ-
ριµµάτων αυξάνεται κατακόρυφα. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ανακύκλωση 
και η µετάβαση στην κυκλική οι-
κονοµία µπορούν και πρέπει να 
αποτελέσουν βασικό µοχλό ανά-
πτυξης των ελληνικών νησιών. Οι 
στόχοι αυτοί εξάλλου, περιλαµβά-
νονται στο επικαιροποιηµένο Το-
πικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλή-
των ∆ήµου Πάρου, σύµφωνα µε τις 
Ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και τις 
πραγµατικές ανάγκες του πολίτη.

Από εκεί και πέρα, καταβάλ-
λουµε κάθε προσπάθεια για να 
φτάσουµε στα επιθυµητά επίπε-
δα διαχείρισης, και µέχρι στιγµής 
έχουµε επιτύχει σηµαντικά πρά-
γµατα σε αυτόν τον τοµέα.  

Ειδικότερα, ο ∆ήµος Πάρου εί-
ναι µέλος του έργου LIFE-IP CEI-
Greece «Εφαρµογή της Κυκλικής 
Οικονοµίας στην Ελλάδα» και έχει 
δροµολογήσει τον σχεδιασµό πι-
λοτικών δράσεων Κυκλικής Οικο-
νοµίας σε συνεργασία µε το δίκτυο 
∆άφνη. Όσον αφορά τον ΧΥΤΑ, 
οποίος πλέον λειτουργεί υπό την 
ευθύνη του Περιφερειακού ΦΟΣ-
∆Α Νοτίου Αιγαίου, από την ενη-
µέρωση που έχουµε από τα στε-
λέχη του, γνωρίζουµε επίσηµα ότι 
επίκεινται παρεµβάσεις άµεσης 
αντιµετώπισης για τον υπερκορε-

σµό του µε σχέδια επέκτασης του  
και νέο χώρο υποδοχής των απορ-
ριµµάτων. Παράλληλα, πιέζουµε 
συνεχώς προς την κατεύθυνση της 
αναγκαιότητας τήρησης των χρονο-
διαγραµµάτων για το δεύτερο κύτ-
ταρο που είναι σε εξέλιξη.

Έπειτα, λαµβάνοντας υπόψιν 
ότι το κόστος διάθεσης στον ΧΥ-
ΤΑ δεν θα είναι προς το συµφέρον 
µας, προχωρήσαµε και σε µια σει-
ρά από συµπληρωµατικές δράσεις, 
µε σκοπό αφενός λιγότερα απορ-
ρίµµατα να καταλήγουν προς διά-
θεση στον ΧΥΤΑ, και αφετέρου να 
ευνοηθεί οικολογικά αλλά και οι-
κονοµικά το νησί.

Πιο συγκεκριµένα:
� Ένας νέος ειδικός χώρος τοποθέ-
τησης απορριµµάτων µε περιορι-
σµένη πρόσβαση δηµιουργήθηκε 
στην Πίσω Αλυκή το 2021. 

� Επίσης, ολοκληρώθηκε το έρ-
γο Αποκατάστασης ΧΑ∆Α στο πί-
σω Λιβάδι Πάρου

� Αξίζει να αναφερθεί ακόµη 
ότι πριν λίγους µήνες καταφέρα-
µε να εξασφαλίσουµε χρηµατοδό-
τηση ύψους 1.990.000 ευρώ για τη 
δηµιουργία Πράσινων Σηµείων 
στο νησί, σε Παροικιά και Νάου-
σα, όντας ο πρώτος και µοναδικός  
∆ήµος από τους 34 της Περιφερεί-
ας που εντάσσεται στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μετα-
φορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020». Τα έργα αυ-
τά θα δίνουν έµφαση στη διαλογή 
στην πηγή, έως την ανάκτηση των 
πρώτων υλών, την επαναχρησι-
µοποίησή, την ανακύκλωση, την 
ενεργειακή αξιοποίηση και τελι-
κά την απόρριψη ενός υλικού και 
τη µείωση παραγωγής αποβλήτων. 

� Επιπρόσθετα, ο ∆ήµος Πά-

ρου συνεργάζεται µε επιτυχία µε 
Συλλογικά Συστήµατα Εναλλα-
κτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) ανοί-
γοντας τον δρόµο για την περαιτέ-
ρω αποτελεσµατική διαχείριση και 
ανακύκλωση των αποβλήτων. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα ΣΣΕ∆ συνεργάζο-
νται µε τους ιδιώτες,  πάντα µε την 
αρωγή του ∆ήµου Πάρου, προω-
θώντας την αποτελεσµατική, σύν-
νοµη και περιβαλλοντικά βέλτιστη 
διαχείριση των αποβλήτων µπα-
ταριών οχηµάτων και σκαφών. Το 
ίδιο ισχύει και για τα χρησιµοποιη-
µένα έλαια.

� Αξιοσηµείωτες είναι άλλωστε 
οι ποσότητες των ΑΗΗΕ που συλ-
λέγονται τόσο από τον ∆ήµο Πά-
ρου σε σταθερή βάση την τελευταία 
πενταετία. 

� Το 2021 ήταν επίσης η χρο-
νιά που τα ∆ηµοτικά σχολεία του 
νησιού µας απέκτησαν κάδους ανα-
κύκλωσης, καθώς και κάδους ανα-
κύκλωσης µπουκαλιών. 

� Τέλος, προγράµµατα κυκλι-
κής οικονοµίας µε έµφαση στη µεί-
ωση των αποβλήτων και στην επα-
ναχρησιµοποίησή τους αποτελούν 
το Clean blue Paros, το Aegean 
rebreth το commonseas, που υλο-
ποιούνται στο νησί µας και στα 
οποία παίρνουµε µέρος. 

n Πώς μπορεί να αντιμετωπι-
σθεί η αυθαίρετη καταπάτηση 
των ακτών, που ειδικά η Πάρος 
διαθέτει σε μεγάλο αριθμό και 
μοναδικής ομορφιάς; Τι πρέπει 
να γίνει για να διασφαλισθεί η 
ελεύθερη πρόσβαση κατοίκων 
και επισκεπτών στις παραλίες;

Όσον αφορά τις πανέµορφες 
ακτές µας, διεκδικούµε τη δυνα-
τότητα να γίνεται η διαδικασία του 
ελέγχου από τη ∆ηµοτική αρχή, 
καθώς η Κτηµατική Υπηρεσία του 
∆ηµοσίου αδυνατεί να ανταπεξέλ-
θει λόγω έλλειψης προσωπικού και 
γραφείου στο νησί µας. Συγκεκρι-
µένα, ο ∆ήµος και θέλει και µπορεί 
να εφαρµόσει τον Νόµο, να ελέγξει 
ενδεχόµενες αυθαιρεσίες στην κα-
τάληψη αιγιαλού και παραλίας και 
να συµβάλλει ουσιαστικά στην τή-
ρηση των δικαιωµάτων τόσο των 
δηµοτών όσο και των επισκεπτών.

n Ο Δήμος Πάρου έχει συμπρά-
ξει με τον Αναπτυξιακό Οργανι-
σμό «Αειφόροι Νήσοι». Ποιες 
είναι οι προτεραιότητες που 
έχετε θέσει;
Όπως προείπα, ως ∆ηµοτική Αρ-
χή έχουµε θέσει υψηλούς στόχους, 

βάζοντας τις βάσεις για να υποστη-
ρίξουµε τη βιώσιµη ανάπτυξη στο 
νησί µας. Το φαινόµενο της υπο-
στελέχωσης των υπηρεσιών των 
ΟΤΑ ωστόσο, από το οποίο δεν 
εξαιρείται ούτε ο ∆ήµος Πάρου, 
δεν µας δίνει τη δυνατότητα υλοποί-
ησης των αναγκαίων έργων υποδο-
µής σε σχέση µε τον χρόνο. 

Το κενό αυτό έρχεται ακριβώς 
να υποστηρίξει το συγκεκριµένο 
Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαί-
ου. Ειδικότερα, η Αναπτυξιακή µας 
δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσου-
µε τα αναγκαία έργα στον σωστό 
χρόνο που µε τα δεδοµένα του ∆ή-
µου δεν µπορούν να υλοποιηθούν, 
και µέσα σε ένα περιβάλλον µε συ-
νεχή γραφειοκρατική επιβάρυν-
ση και αγκυλώσεις. Οι πόροι για 
τα συγκεκριµένα έργα, θα προέρ-
χονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταµείο, ενώ η Αναπτυξιακή θα 
συνδράµει µε την τεχνογνωσία, το 
απαραίτητο προσωπικό και τις πι-
στοποιήσεις, υπό το φως της διαφά-
νειας και του συνεχούς ελέγχου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και των συ-
µπολιτών µας.

Βασικός µας στόχος από εκεί 
και έπειτα είναι η αποτύπωση και 
η υλοποίηση ενός µακροπρόθε-
σµου και ολιστικού Σχεδίου Βιώσι-
µης Ανάπτυξης για το άµεσο και το 
απώτερο µέλλον. Οι άξονες πάνω 
στους οποίους βασιζόµαστε εµείς, 
είναι η ανάδειξη της ενίσχυσης της 
µικρής και µεσαίας επιχειρηµατι-
κότητας, της αξιοποίησης των νέ-
ων τεχνολογιών, της διασύνδεσης 
του τουριστικού προϊόντος και του 
πολιτιστικού αποθέµατος της Πά-
ρου, των πλούσιων φυσικών πό-
ρων, αλλά και των πολύτιµων προ-
ϊόντων της παριανής Γης.  

«Εξασφαλίσουμε 
χρηματοδότηση 

ύψους 1.990.000 ευρώ 
για τη δημιουργία 

Πράσινων Σημείων 
στο νησί, σε Παροικιά 

και Νάουσα, όντας ο 
πρώτος και μοναδικός  

Δήμος από τους 34 
της Περιφερείας 

που εντάσσεται 
στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 
«Υποδομές 

Μεταφορών, 
Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020»

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ)
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΑΚΑΡ 
O Τούρκος υπουργός Άµυνας κατηγορεί την Ελλάδα

για παράλογες δηλώσεις αλλά ζητάει... διάλογο

Σ
υνεχίζει να προ-
καλεί ο τούρκος 
υπουργός Άµυ-
νας, Χουλουσί 

Ακάρ, ο οποίος επιχειρεί να 
εµφανίσει την Τουρκία ως 
υπέρµαχη του διαλόγου τον 
οποίο «αρνείται η Ελλάδα.

Μάλιστα, χαρακτηρίζει 
παράλογες και παράνοµες τις 
ελληνικές θέσεις (που αφο-
ρούν στην υπεράσπιση των 
κυριαρχικών δικαιωµάτων 
της χώρας µας).

Συγκεκριµένα, ο Ακάρ 
σε κοινές δηλώσεις µε τον 
Φινλανδό οµόλογό του, 
Άντιι Καϊκόνεν, στην Άγκυ-
ρα, υποστήριξε πως «είµα-
στε υπέρ της επίλυσης των 
προβληµάτων µέσω διαλό-
γου στο πλαίσιο του νόµου 
και των σχέσεων καλής γει-
τονίας».

Και πρόσθεσε: «Ο διάλο-
γος από µόνος του δεν σηµαί-
νει επίλυση των προβληµά-
των. Αλλά δεν είναι επίσης 
δυνατή η επίλυση προβλη-
µάτων χωρίς διάλογο. Απο-
δίδουµε σηµασία στις συµ-
βουλευτικές συνοµιλίες, στα 
µέτρα οικοδόµησης εµπιστο-
σύνης και στις διαδικασίες 
τµηµατοποίησης του ΝΑΤΟ 
και κάνουµε ό,τι µπορούµε 
για τη συνέχισή τους».

Παράλογες δηλώσεις
«∆ύο από τις συναντήσεις 
για τα µέτρα οικοδόµησης 
εµπιστοσύνης πραγµατοποι-
ήθηκαν στην Αθήνα και µία 
στην Άγκυρα. Περιµένουµε 
εδώ και δύο χρόνια να έρ-
θει η ελληνική αντιπροσω-
πεία στην Άγκυρα για την τέ-
ταρτη συνάντηση, η οποία θα 

έπρεπε να είχε πραγµατο-
ποιηθεί στην Άγκυρα. Αλλά 
δεν ήρθαν. Προσκαλώ τον 
Έλληνα οµόλογό µου στην 
Τουρκία κάθε φορά που συ-
ναντιόµαστε, διότι οι καλές 
σχέσεις µεταξύ των υπουρ-
γών συµβάλλουν στη δηµι-
ουργία ατµόσφαιρας για την 
επίλυση των προβληµάτων. 
Ωστόσο, κάθε φορά ο οµόλο-
γός µου αναβάλλει την πρό-
σκληση/επίσκεψη για διά-
φορους λόγους. Αυτή είναι 
η κατάσταση. Στην τελευταία 
συνάντηση του ΝΑΤΟ, είπα 
στον Έλληνα οµόλογό µου 
ότι τα προβλήµατα δεν µπο-
ρούν να λυθούν µε συνάντη-
ση στο πόδι. Επανέλαβα την 

πρόσκληση», πρόσθεσε.
Και συνέχισε, λέγοντας, 

σύµφωνα µε τον ανταποκρι-
τή της Καθηµερινής, ότι «η 
Τουρκία δεν αποτελεί απει-
λή για καµία χώρα. ∆εν είναι 
µια χώρα που θα υποκύψει 
σε απειλές. Κάποιοι πολιτι-
κοί και κάποιοι στρατιωτικοί 
στην Ελλάδα σχεδόν  κοι-
µούνται, ονειρεύονται. Πρέ-
πει να ξυπνήσουν τώρα. Θα 
πρέπει να δουν την πραγµα-
τικότητα και να δράσουν ανα-
λόγως».

«Παρά τις παράλογες, 
παράνοµες δηλώσεις, έχου-
µε υπογραµµίσει σε όλες τις 
εκκλήσεις µας, ότι τα προ-
βλήµατα µπορούν να επι-

λυθούν µέσω του διαλόγου. 
Έχουµε 20 προβλήµατα; Το-
νίσαµε ότι τουλάχιστον 3 ή 5 
από αυτά µπορούν να επιλυ-
θούν µε συνοµιλίες αντιπρο-
σωπείας, και ακόµη και αν 
δεν µπορούν να επιλυθούν, 
µπορούν να διατηρηθούν 
υπό έλεγχο και να αντιµε-
τωπιστούν µε τρόπο που δεν 
θα βλάψει την περιοχή και 
τη συµµαχία στο ΝΑΤΟ. Το 
να λέµε ότι δεν θα καταπατή-
σουµε τα δικαιώµατά µας δεν 
αποτελεί απειλή. Ο διάλογος 
δεν αποτελεί αδυναµία. Μην 
αναλώνεστε στις υποκινή-
σεις από άλλους. Πατήστε τα 
πόδια σας στο έδαφος», κα-
τέληξε.

«Παρά τις παράλογες, παράνοµες δηλώσεις, έχουµε υπογραµµίσει σε όλες τις 
εκκλήσεις µας, ότι τα προβλήµατα µπορούν να επιλυθούν µέσω του διαλόγου»

Ντόρα Μπακογιάννη:
Για πρώτη φορά
ανησυχώ µε την Τουρκία
«Για πρώτη φορά ανησυχώ από το σκηνικό που έχουν 
στήσει οι Τούρκοι µε την επιθετική ρητορική τους και 
δεν είµαι από αυτούς που προβλέπουν κάθε βδοµάδα 
πόλεµο», τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη, προσθέτοντας 
ότι «η περίοδος που µε φοβίζει περισσότερο είναι αυτή 
της ακυβερνησίας που θα υπάρχει ανάµεσα στις πρώ-
τες και τις δεύτερες εκλογές». Αναφερόµενη στην επι-
θετική ρητορική της Τουρκίας είπε ότι «είναι µια γλώσ-
σα που δεν έχει ακουστεί ποτέ ξανά. ∆εν έχει ξαναγίνει 
στο παρελθόν χώρα να απειλεί ευθέως µε πόλεµο σύµ-
µαχο του ΝΑΤΟ». Απαντώντας γιατί το κάνουν αυτό οι 
Τούρκοι, τόνισε: «Η Τουρκία βρίσκεται σε διαπραγµα-
τεύσεις µε την Αµερική και προσπαθούν να τους εκβιά-
σουν σε πέντε σηµεία:  
1) Με την ένταξη Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ
2) Με την επίθεση που έκαναν στην Συρία
3) Με τις διαπραγµατεύσεις για την αναβάθµιση των 
F-16 που τους έχουν αφήσει έξω
4) Τους απέκλεισαν και από τα F-35
5) Με την Ελλάδα 

Οι Τούρκοι λένε στους Αµερικανούς ότι θα κάνουµε 
φασαρία αν δεν ανταποκριθείτε στα αιτήµατά µας». Η κ. 
Μπακογιάννη προέβλεψε ότι η Τουρκία θα συνεχιστεί 
αυτή η ρητορική και θα κάνει προσπάθεια να εκνευρίσει 
την Ελλάδα, «ώστε να κάνουµε εµείς λάθος και να χρε-
ωθούµε κάτι, την πρώτη λάθος κίνηση. Αλλά οι ένοπλες 
δυνάµεις µας είναι πεπειραµένες και πρέπει να αποφύ-
γουµε την κακοτιµονιά».

«Φοβάµαι την περίοδο
της ακυβερνησίας»
Σε ερώτηση για το αν φοβάται µήπως η Τουρκία επιχει-
ρήσει να έρθει νύχτα στην Ελλάδα, είπε «Η περίοδος 
που φοβάµαι πιο πολύ είναι η περίοδος ακυβερνησί-
ας. Ανάµεσα στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές, τότε 
που θα είµαστε µε υπηρεσιακή κυβέρνηση». Πρόσθεσε 
ότι «η Τουρκία δεν έχει ποτέ επιτεθεί σε χώρα αρµατω-
µένη και συγκροτηµένη. Έχει µπει σε Λιβύη και Συρία 
σε χώρες που την συγκεκριµένη περίοδο της επίθεσης 
ήταν διαλυµένες».  Υπογράµµισε ότι «δεν θα έρθει ούτε 
νύχτα ούτε µέρα ο Ερντογάν. Ξέρει ότι κάτι τέτοιο είναι 
αυτοκτονικό για την θέση της Τουρκίας αύριο» και σηµεί-
ωσε ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα προσπαθήσει να οδη-
γήσει την Ελλάδα στο να κάνει το λάθος. Για τις εκλογές 
στην Τουρκία, τόνισε: «Πιστεύω ακόµα ότι ο Ερντογάν 
θα κερδίσει τις εκλογές αφού απέναντί του έχει µια δια-
λυµένη αντιπολίτευση». Αναφερόµενη στα εγκαίνια του 
Ιδρύµατος «Αντώνης Σαµαράς», είπε ότι δεν πήγε κα-
θώς ήταν στην Κρήτη, αλλά προσέθεσε ότι η παρουσία 
του Κυριάκου Μητσοτάκη «ήταν µια απάντηση στα σε-
νάρια που λένε ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί θα ρί-
ξουν τον πρωθυπουργό».
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Ο 
71χρονος αυτοπροσδι-
οριζόµενος ως «πρίγκι-
πας Ερρίκος 13ος του 
Οίκου του Ρόις», φέρε-

ται να είναι ηγετικό στέλεχος της ορ-
γάνωσης που ετοίµαζε πραξικόπη-
µα στη Γερµανία και, όπως γράφει 
η εφηµερίδα «Die Welt», είναι ο ιδι-
οκτήτης ενός κυνηγετικού καταφυ-
γίου, του Βάιντµανσέιλ.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, η ορ-
γάνωση σχεδίαζε, ήδη από τον Νο-
έµβριο του 2021, ένοπλη επίθε-
ση στην Bundestag και συλλήψεις 
πολιτικών, µε στόχο να προκληθεί 
εκτεταµένη αναταραχή στη χώρα 
και τελικά «ανατροπή» του δηµο-
κρατικού πολιτεύµατος. 

Όπως αναφέρεται στο πόρισµα 

της Εισαγγελίας, τα µέλη της οργά-
νωσης συνδέονται µε «βαθιά απόρ-
ριψη των κρατικών θεσµών και της 
δηµοκρατίας στη Γερµανία, γι’ αυ-
τό και σχεδίαζαν βίαιη αλλαγή του 
συστήµατος. Γνωρίζουν ότι ενδεχο-
µένως να υπάρξουν νεκροί, αλλά 
αποδέχονται αυτό το σενάριο ως εν-
διάµεσο βήµα για την επίτευξη των 
στόχων τους».

«Σκιώδης Στρατός»
Οι αρχές ωστόσο πρέπει ακόµη να 
διευκρινίσουν αν οι «Πολίτες του 
Ράιχ» προετοίµαζαν πράγµατι µια 
«εξαιρετικά προδοτική ενέργεια», 
επισηµαίνεται στο πόρισµα. Η οµά-
δα πάντως θεωρείται ότι προσπα-
θούσε να δηµιουργήσει έναν «σκι-
ώδη» στρατό σαν πολιτοφυλακή σε 
διάφορα σηµεία της χώρας, προκει-

µένου να προωθήσει το σχέδιό της. 
Σε εξέλιξη βρισκόταν και µεγάλη 
επιχείρηση συγκέντρωσης όπλων 
και στρατιωτικού εξοπλισµού, ενώ 
πραγµατοποιούνταν ασκήσεις σκο-
ποβολής για τα µέλη. Οι αρχές 
ασφαλείας κάνουν επίσης λόγο για 
ένα «ασυνήθιστα µεγάλο» χρηµατι-
κό ποσό που είχε στην κατοχή της η 
οργάνωση.

Σύµφωνα µε τις αρχές, οι «Πο-

λίτες του Ράιχ» χρησιµοποιούσαν 
το κάστρο για τις συναντήσεις τους 
και εκεί συζητούσαν τα σχέδιά τους 
για το επικείµενο πραξικόπηµα. Ο 
71χρονος Γερµανός πρίγκιπας δι-
αµένει τα τελευταία χρόνια στη 
Φρανκφούρτη και συγκεκριµένα, 
στην εύπορη περιοχή Βέστεντ. 

Το 2019, σε οµιλία του σε πα-
γκόσµιο φόρουµ που πραγµατοποι-
ήθηκε στη Ζυρίχη, ο Ερρίκος ο 13ος 
εξέφρασε τον ενθουσιασµό του λέ-
γοντας ότι η Οµοσπονδιακή ∆ηµο-
κρατία της Γερµανίας δεν είναι κυ-
ρίαρχο κράτος. «Στο Πριγκιπάτο του 
Οίκου του Ρόις», είπε, «οι πολίτες 
έχουν «µια ευτυχισµένη ζωή» επει-
δή οι διοικητικές δοµές είναι «δια-
χειρίσιµες και σαφείς». «Αν κάτι δεν 

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Εισαγγελίας, τα μέλη της οργάνωσης 
συνδέονται με «βαθιά απόρριψη των κρατικών θεσμών και της δημοκρατίας 

στη Γερμανία, γι’ αυτό και σχεδίαζαν βίαιη αλλαγή του συστήματος.
Γνωρίζουν ότι ενδεχομένως να υπάρξουν νεκροί, αλλά αποδέχονται

αυτό το σενάριο ως ενδιάμεσο βήμα για την επίτευξη των στόχων τους».

«ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΙΧ» 
O... μαύρος πρίγκιπας της Γερμανίας 

Ποιος είναι ο Ερρίκος 13ος του Οίκου του Ρόις, ηγετικό στέλεχος
της οργάνωσης που ετοίµαζε πραξικόπηµα!



πάει καλά, πηγαίνεις στον πρίγκι-
πα». Η διάκριση των εξουσιών εί-
ναι «ψευδαίσθηση» για τον πρίγκι-
πα Ερρίκο τον 13ο.

«Η Γερµανία είναι ένα «υπο-
τελές κράτος», είχε υποστηρί-
ζει µεταξύ άλλων, στο φόρουµ 
«Worldwebforum» διαδίδοντας και 
αντισηµιτικές θεωρίες συνωµο-
σίας. Όπως σχολιάζει η εφηµερί-
δα «Die Welt», ο Γερµανός πρίγκι-
πας είχε επισηµάνει τότε ότι, πίσω 
από τις εξεγέρσεις, όπως η Γαλλική 
Επανάσταση, υπήρξαν «εκπρόσω-
ποι της δυναστείας των Ρότσιλντ».

«Οι ΗΠΑ χρηµατοδότησαν το 
χιτλερικό καθεστώς. Οι πόλεµοι ξε-
κίνησαν «για να προωθηθεί η εξά-
πλωση του εβραϊκού πληθυσµού», 
είχε προσθέσει. Τον Ιούλιο του 
2020, ο πρίγκιπας Ερρίκος ο 13ος, 
παρουσίασε τον εαυτό του ως εκ-
πρόσωπο του Οίκου του Ρόις. Μι-
λώντας για τους απογόνους του, είπε 
ότι κάποιοι τον θεωρούν «έναν γέρο 
που τα έχει χαµένα» και είναι παγι-
δευµένος σε θεωρίες συνωµοσίας».

Πριν από 14 χρόνια, έλαβε την 
απόφαση να αποµακρυνθεί από τα 
µέλη της οικογένειάς του αφού δεν 
µπορούσαν να κατανοήσουν τις θε-
ωρίες του.

Eπικεφαλής της νέας κυβέρ-
νησης επρόκειτο να τοποθετηθεί ο 
πρίγκιπας Ερρίκος 13ος, ο οποίος 
θα επεδίωκε να διαπραγµατευτεί 
µε τη Ρωσία. Είχε ήδη µάλιστα επι-
κοινωνήσει µε τις ρωσικές αρχές, 

µέσω της συντρόφου του, της Βι-
τάλια Μπ., 39 ετών, αλλά δεν υπάρ-
χουν ως τώρα στοιχεία ότι η ρωσική 
πλευρά είχε ανταποκριθεί.

Ο «στρατιωτικός βραχίονας» 
των «Πολιτών του Ράιχ» οργανωνό-
ταν γύρω από τον Ρούντιγκερ φον 
Π., ο οποίος προσπαθούσε να στρα-
τολογήσει µεταξύ άλλων αστυνοµι-
κούς και στρατιώτες.

Η 58χρονη δικαστίνα 
Εκτός από τον πρίγκιπα Ερρίκο τον 
13ο, η Γερµανίδα δικαστίνα Μπιρ-
γκίτ Μαλζάκ Βίνκενµανµ κινού-
σε τα.... νήµατα της εξτρεµιστικής 
οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ». Η 
πρώην βουλευτίνα του ξενοφοβι-
κού κόµµατος AfD είδε τους αστυ-
νοµικούς να εισβάλλουν στην οικία 
της και να της περνούν χειροπέδες. 

Οι αρχές την συνέλαβαν και η 
58χρονη δικαστίνα µεταφέρθηκε 
στην Οµοσπονδιακή Αστυνοµική 

Υπηρεσία Εγκλήµατος. Σπούδασε 
νοµικά και ήταν µέλος του αντιµε-
ταναστευτικού κόµµατος AfD από 
το 2017 έως το 2021. Ανήκε στην εξ-
τρεµιστική «πτέρυγα» του κόµµατος. 
Μετά την αποχώρησή της από την 
οµοσπονδιακή βουλή «Bundestag», 
επέστρεψε στην έδρα της, στο περι-
φερειακό δικαστήριο του Βερολίνου.

Τον Ιούνιο του 2022, η Αριστερή 
βουλευτίνα, επικεφαλής σε θέµατα 
∆ικαιοσύνης, Λένα Κρεκ, υπέβαλε 
αίτηση για την προσωρινή συνταξι-
οδότηση της 58χρονης λόγω έντο-
νων αµφιβολιών για την πίστη της 
στο γερµανικό Σύνταγµα. Ωστόσο, 
το δικαστήριο απέρριψε την αίτησή 
της. Σύµφωνα µε τον Γενικό Εισαγ-
γελέα, η Μπιργκίτ Μαλζάκ- Βίνκελ-
µαν είχε επιφορτιστεί µε τον τοµέα 
της ∆ικαιοσύνης και κυρίως τις «δι-
οικητικές δοµές» που σχεδίαζαν οι 
«Πολίτες του Ράιχ» την περίοδο µετά 
την ανατροπή της κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, όπως επισηµαί-
νει η εφηµερίδα «Die Welt», εκτός 
από τον πρίγκιπα και την δικαστίνα, 
υπήρξε και ο «στρατιωτικός βραχίο-
νας» της εξτρεµιστικής οργάνωσης, 
που περιλάµβανε και πρώην στρα-
τιώτες της Μπούντεσβερ. Σύµφωνα 
µε κύκλους ασφαλείας, υπήρχαν και 
µέλη των κοµάντο των ειδικών δυ-
νάµεων του γερµανικού στρατεύµα-
τος (KSK).

Μεταξύ των συλληφθέντων και 
των υπόπτων βρίσκονται ακόµη 
ένας δικηγόρος, ένας γιατρός, πρώ-
ην στρατιώτες και ένας εν ενεργεία 
στρατιωτικός της KSK. Ιδιαίτερο 
ρόλο στη ριζοσπαστικοποίηση της 
οργάνωσης φαίνεται ότι έχει δια-
δραµατίσει η οργάνωση συνωµο-
σιολογίας QAnon, η οποία παρα-
κίνησε τον Ιανουάριο του 2021 τον 
όχλο να εισβάλει στο Καπιτώλιο, 
στις ΗΠΑ.
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Κρεμλίνο: 
Καμία ρωσική 
ανάμειξη 
στο σχέδιο 
πραξικοπήματος 
στη Γερμανία
∆εν τίθεται θέµα ανάµειξης 
του Κρεµλίνου στο σχέδιο 
πραξικοπήµατος στη Γερµανία, 
δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του 
Κρεµλίνου, Ντµίτρι Πεσκόφ.
«Αυτό φαίνεται να είναι ένα 
γερµανικό εσωτερικό πρόβληµα», 
είπε στους δηµοσιογράφους ο 
Πεσκόφ. «∆εν µπορεί να τεθεί 
θέµα ρωσικής παρέµβασης» 
πρόσθεσε ξεκαθαρίζοντας πως η 
Ρωσία δεν έχει καµία ανάµειξη 
στο θέµα.

Η AfD 
διαψεύδει 
οποιαδήποτε 
σχέση με τους 
«Πολίτες του 
Ράιχ»
Η ηγεσία της Εναλλακτικής 
για τη Γερµανία (ΑfD) 
καταδίκασε «τέτοιες 
φιλοδοξίες», αναφερόµενη 
στα σχέδια της τροµοκρατικής 
οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ» 
(Reichsbürger) για βίαιη 
κατάλυση του δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος, και διαβεβαίωσε 
ότι δεν γνώριζε οτιδήποτε σχετικά 
µε τη δράση της οµάδας.
Μεταξύ των 25 συλληφθέντων 
είναι και η πρώην βουλευτής 
του κόµµατος και νυν δικαστής 
στο Βερολίνο Μπίργκιτ Μάλζακ-
Βίνκεµαν. «Ενηµερωθήκαµε 
για το θέµα σήµερα, όπως 
και οι περισσότεροι πολίτες, 
από τα ΜΜΕ. Καταδικάζουµε 
τέτοιες φιλοδοξίες και τις 
απορρίπτουµε ρητά. Τώρα πρέπει 
να περιµένουµε τις έρευνες. 
Έχουµε πλήρη εµπιστοσύνη στους 
αξιωµατούχους που συµµετέχουν 
και ζητούµε ταχεία και χωρίς 
κενά διαλεύκανση», έγραψαν στο 
Twitter οι συµπρόεδροι της ΑfD 
Τίµο Χρουπάλα και Αλίς Βάιντελ.

Τα.... νήµατα της εξτρεµιστικής 
οργάνωσης κινούσε και η πρώην 
βουλευτίνα του ξενοφοβικού 
κόµµατος AfD, που είδε τους 
αστυνοµικούς να εισβάλλουν 
στην οικία της και να της περνούν 
χειροπέδες...
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16 ΡΕΠΟΡΤΑΖ/
Η κατάθεση
του αστυνοµικού
για τον
πυροβολισµό
εναντίον
του 16χρονου 
 Όλα όσα έγιναν στην καταδίω-
ξη στη Θεσσαλονίκη περιγράφει 
στην κατάθεσή του ο αστυνοµικός 
που πυροβόλησε κατά του 16χρονου 
Ροµά µε αποτέλεσµα να τον τραυ-
µατίσει σοβαρά στο κεφάλι. Αρχι-
κά ο αστυνοµικός αναφέρθηκε στο 
πώς ενηµερώθηκαν για το περιστα-
τικό και ξεκίνησαν για να εντοπίσουν 
το αγροτικό: «Ποιος και πώς ήταν ο 
οδηγός δεν είδα, ούτε ο υπάλληλος 
του πρατηρίου µας ανέφερε τίποτα 
για τον οδηγό. Μόλις µας το ανέφερε 
ο υπάλληλος, κατευθείαν ανεβήκαµε 
στις µηχανές και φύγαµε από το πρα-
τήριο για να εντοπίσουµε το αγροτικό. 
Επίσης ενεργοποιήσαµε τις σειρήνες 
των µοτοσικλετών» τόνισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και 
στο τι συνέβη κατά τη διάρκεια της 
καταδίωξης: «Μετά από λίγα δευ-
τερόλεπτα, κινούµενοι στην Μονα-
στηρίου προς το κέντρο της πόλης, 
είδαµε το αγροτικό να κινείται στο 
αντίθετο ρεύµα, προς την έξοδο της 
πόλης. Επί τόπου πραγµατοποιήσα-
µε αναστροφή και αρχίσαµε να ακο-
λουθούµε το αγροτικό. Περίπου στο 
ύψος της εταιρείας των Ελληνικών 
Πετρελαίων, το αγροτικό είδαµε ότι 
σταµάτησε στον ερυθρό σηµατοδό-
τη. Η 1η µοτοσικλέτα τότε, ενώ εµείς 
ήµασταν παραπίσω, προσέγγισε το 
αγροτικό από την πλευρά του συνο-
δηγού και πήγε δίπλα του. Όµως, 
όπως βλέπαµε ενώ προσεγγίζαµε, 
το αγροτικό αντί να υπακούσει, έκανε 
απότοµο ελιγµό δεξιά µε σκοπό προ-
φανώς να εµβολίσει τη µοτοσικλέτα. 
Οι συνάδελφοί µου το αντιλήφθηκαν 
αµέσως και αστραπιαία κάνανε και 
αυτοί ελιγµό δεξιά και απέφυγαν τη 
σύγκρουση. Τότε το αγροτικό παρα-
βίασε τον ερυθρό σηµατοδότη, ανέ-
πτυξε ταχύτητα και συνέχισε ευθεία 
την πορεία του. Εµείς τον ακολου-
θήσαµε. Τον επόµενο σηµατοδότη, 
παρότι ήταν ερυθρός, τον παραβία-
σε ξανά ο οδηγός του αγροτικού και 
έστριψε µε κατεύθυνση προς τις φυ-
λακές ∆ιαβατών» τόνισε.

«Στις τελευταίες σιδηροδροµι-
κές γραµµές πριν τις φυλακές, χω-
ρίς εµφανή λόγο και ενώ µπορούσε 

ΤΕΛΟΣ
ΤΟ ΑΒΑΤΟ
ΤΩΝ ΡΟΜΑ

Εκτεταµένες έρευνες
της αστυνοµίας σε καταυλισµούς
για παραβατικούς σε Ασπρόπυργο, 
Ζεφύρι, Μενίδι και Άνω Λιόσια

Π
αράλληλες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ.  σε καταυλι-
σµούς Ροµά στην Αττική είναι αυτή την ώρα σε 
εξέλιξη. Πάνοπλοι αστυνοµικοί πραγµατοποιούν 
καθηµερνές εφόδους σε σπίτια όπου διαµένουν 

Ροµά σε Ασπρόπυργο, Ζεφύρι, Μενίδι και Άνω Λιόσια και 
αναζητούν όπλα και ναρκωτικά. Παράλληλα, προχωρούν 
σε ελέγχους σε αυτοκίνητα, ενώ έχουν γίνει και συλλήψεις. 
Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνοµικοί ψάχνουν και για 
άτοµα που πιθανόν να εµπλέκονται στα περιστατικά ανταλ-
λαγής πυροβολισµών ανάµεσα σε Ροµά και αστυνοµικούς 
των τελευταίων ηµερών.



να συνεχίσει ευθεία για να διαφύγει, 
ξαφνικά και εντελώς απότοµα έκανε 
αναστροφή. Αναστροφή έκανε πι-
θανότατα, όπως είδαµε να γυρίζει το 
όχηµα, τραβώντας χειρόφρενο. Αυ-
τό το καταλάβαµε από τον τρόπο που 
γύρισε επί τόπου το αυτοκίνητο γύρω 
από τον άξονά του, κάνοντας στροφή 
πάνω από 180 µοίρες, µε αποτέλε-
σµα να έρθει ξαφνικά κατά µέτωπο 
και ελαφρώς διαγώνια, µε την µοτο-
σικλέτα των συναδέλφων µου. Μό-
λις έγινε αυτό, αφού η µηχανή των 
συναδέλφων µου τον είδε να πλη-
σιάζει σε απόσταση περίπου πέντε 
µέτρων, για λίγα δευτερόλεπτα στα-
µάτησε και το αγροτικό και η 1η µοτο-
σικλέτα. Ο αστυφύλακας Α. τότε ξεκί-
νησε να δίνει εντολές στον οδηγό του 
αγροτικού. Όµως πάλι δεν υπάκου-
σε και αφού πάτησε το γκάζι, πήγε 
µε ταχύτητα να πέσει πάνω τους. Την 
τελευταία στιγµή όµως η µοτοσικλέ-
τα απέφυγε τη σύγκρουση για δεύτε-
ρη φορά», πρόσθεσε ο αστυνοµικός.

Παράλληλα ο αστυνοµικός µί-
λησε και για τη στιγµή που πυροβό-
λησε: «(…) Με το που έγινε αυτό, το 

αγροτικό δεν συνέχισε ευθεία, αλλά 
έκανε κανονική αναστροφή πάνω 
στον δρόµο. Και µόλις έκανε ανα-
στροφή δεν σταµάτησε, αλλά άµεσα 
ξαναπάτησε γκάζι και ξανακινήθη-
κε για 3η φορά κατά των συναδέλ-
φων µου που ήταν µπροστά του σε 
πολύ µικρή απόσταση. (…) Τη στιγ-
µή εκείνη, µόλις είδα ότι το αγροτικό 
πάει για 3η φορά να χτυπήσει µε φό-
ρα και να πατήσει τους συναδέλφους 
µου, έβγαλα το όπλο και πυροβόλη-
σα δύο φορές πάνω από τη µηχανή 
που ήταν σε κίνηση. Μία φορά στον 
αέρα και µία φορά προς το αγροτι-
κό όχηµα χαµηλά. ∆εν µπορούσα να 
στοχεύσω µε ακρίβεια επειδή κρα-
τούσα το όπλο µε το ένα χέρι. Όταν 
πυροβόλησα είχα απόσταση τουλά-
χιστον 10 µέτρα από το αγροτικό και 
ήµουν περίπου στο ύψος των γραµ-
µών. Στο σηµείο αυτό ο δρόµος έχει 
µια µικρή κατηφορική κλίση και εί-
ναι λίγο ανώµαλος, διότι από εκεί 
περνούν µεγάλα φορτηγά και έτσι 

έχουν δηµιουργηθεί ανωµαλίες στο 
οδόστρωµα. Μόλις πυροβόλησα εί-
δα το αγροτικό να εκτρέπεται της πο-
ρείας του και κατέληξε πάνω σε τοί-
χο παρακείµενου ξενοδοχείου, λίγα 
µέτρα µετά. (…) Ειλικρινά εγώ δεν 
σηµάδεψα ούτε οδηγό, ούτε την κα-
µπίνα του αγροτικού. Στόχευσα όσο 
µπορούσα να στοχεύσω χαµηλά και 
σε καµιά περίπτωση προς την πλευρά 
του οδηγού ή του συνοδηγού».

Σε κατ’ οίκον περιορισµό τέ-
θηκε ο αστυνοµικός που κατη-
γορείται για τον πυροβολισµό σε 
βάρος του 16χρονου Ροµά, µετά 
την απολογία του. 
Ανακριτής και εισαγγελέας διαφώ-
νησαν για την προφυλάκιση ή όχι 
του αστυνοµικού και έτσι, αναµένε-
ται να συνεδριάσει το δικαστικό συµ-
βούλιο προκειµένου να εκδοθεί από-
φαση. Εξω από το δικαστικό µέγαρο 
Θεσσαλονίκης είχαν συγκεντρωθεί 
Ροµά που διαµαρτύρονταν για τον 
σοβαρό τραυµατισµό του 16χρονου. 
Οι συγκεντρωµένοι φώναζαν «δικαι-
οσύνη» και ζητούσαν να προφυλακι-
στεί ο αστυνοµικός.
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Άδωνις 
Γεωργιάδης: 
«Σιχαµένη» 
η δήλωση 
Τσίπρα
Για την καταδίωξη και τον πυ-
ροβολισµό Ροµά από αστυ-
νοµικό στη Θεσσαλονίκη, µί-
λησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, 
επισηµαίνοντας ότι είναι «πο-
λύ στενοχωρηµένος για το 
παιδί που βρίσκεται στο νο-
σοκοµείο». Ακόµα, σηµείω-
σε ότι δεν εγκρίνει να πυρο-
βολεί ένας αστυνοµικός τόσο 
εύκολα, ωστόσο συµπλήρω-
σε ότι τα πραγµατικά περιστα-
τικά θα κριθούν από την επί-
σηµη έρευνα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε «σι-
χαµένη» τη δήλωση Τσίπρα 
ότι «στην Ελλάδα αν παίρνεις 
τα σπίτια των ανθρώπων, µπο-
ρείς να γίνεις βουλευτής, όπως 
ο Πάτσης, ενώ αν κλέψεις 20 
ευρώ, θα βρεθείς µε µια σφαί-
ρα στο κεφάλι».

«Πρόκειται για την πιο σι-
χαµένη δήλωση της σταδιο-
δροµίας του Αλέξη Τσίπρα», 
υπογράµµισε ο υπουργός. 
Το ότι ο πρώην πρωθυπουρ-
γός κατηγορεί συλλήβδην την 
ΕΛΑΣ ότι πηγαίνει µε σκοπό 
να πυροβολήσει τους 16χρο-
νους, που κλέβουν 20 ευρώ, 
τον καθιστά σιχαµένο.

Για τον 34χρονο αστυνοµικό που διώκεται 
για ανθρωποκτονία µετά τον βαρύτατο τραυ-
µατισµό του 16χρονου Ροµά στη Θεσσαλονί-
κη, εξέδωσε ανακοίνωση ο δικηγόρος υπερά-
σπισής του, Αλέξης Κούγιας.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε µετά την 
ανάγνωση της δικογραφίας, όπως αναφέρε-
ται, «προκύπτει χωρίς κανέναν ενδοιασµό ότι ο 
εντολέας µας είναι εντελώς αθώος για τις πρά-

ξεις, για τις οποίες κατηγορείται, αφού τόσο από 
τις καταθέσεις του υπαλλήλου του πρατηρίου, 
όσο και των τριών συναδέλφων του προκύπτει 
ότι, για να σώσει τη ζωή των δύο συνάδελφων 
του, οι οποίοι επέβαιναν στην άλλη µοτοσυκλέ-
τα, από τρεις συνεχόµενες επιθέσεις του οδηγού 
του αγροτικού αυτοκινήτου».

Ενώ, όπως υπογραµµίζει: «ο εντολέας µας 
πυροβόλησε χαµηλά δύο φορές, την πρώτη φο-

ρά εκτός του στόχου του αυτοκινήτου και τη δεύ-
τερη φορά προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου, 
πλην όµως από την ανωµαλία του εδάφους του 
συγκεκριµένου σηµείου, λόγω του ότι η άσφαλ-
τος είναι παραµορφωµένη, η µοτοσυκλέτα ανα-
πήδησε, µε αποτέλεσµα το πιστόλι, λόγω της 
απροόπτου και µη προβλεπόµενης αναπηδήσε-
ως, να βρεθεί ψηλότερα και έτσι να επέλθει το 
τραγικό αποτέλεσµα».

Eντελώς αθώος o αστυνοµικός, λέει ο Κούγιας
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Ο
δήµαρχος Παιανίας, 
Ισίδωρος Μάδης, µέ-
σα σε 3 χρόνια έχει 
εξασφαλίσει χρηµατο-

δοτήσεις εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ 
ήδη µεγάλα έργα υποδοµών βρί-
σκονται σε εξέλιξη.  Χρονίζοντα 
ζητήµατα επιλύονται όπως η απο-
χέτευση στην Παιανία, η έλλειψη 
σχολικών υποδοµών, οι διανοίξεις 
οδών -που έπρεπε να έχουν γίνει 
από χρόνια- η δηµιουργία νεών 
κοινόχρηστων χώρων, η επανεκ-
κίνηση της δηµοτικής συγκοινω-
νίας, η αποκατάσταση του ∆ηµοτι-
κού Αθλητικού Κέντρου Παιανίας, 
αλλά και η δηµιουργία νέου αθλη-
τικού χώρου στα Γλυκά Νερά. Ο 
κ. Μάδης απαντά όµως και για το 
µεγάλο έργο αποχέτευσης, ειδικά 
σε αυτή τη ∆ηµοτική Ενότητα, στα 
Γλυκά Νερά, καθώς και για τη χρη-
µατοδότηση 2,6 εκατ. € αποκατά-
στασης του οδικού δικτύου. 

■ Ένα από τα μεγαλύτερα έρ-
γα υποδομής στον Δήμο Παια-
νίας, το έργο αποχέτευσης στη 

Δημοτική Ενότητα των Γλυκών 
Νερών σταμάτησε μετά από 
απόφασης της ΕΥΔΑΠ να κη-
ρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, με 
αποτέλεσμα και η αποπεράτω-
σή του να μετατίθεται στο μέλ-
λον αλλά και το οδικό δίκτυο στα 
Γλυκά Νερά να έχει πληγεί σο-
βαρά από τις  μεγάλες κακοτε-
χνίες του εργολάβου. Τι μέλλει 
γενέσθαι με το έργο, πότε ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί μετά 
τις πρόσφατες εξελίξεις και πό-
τε θα αποκατασταθούν οι δρόμοι 
που το διατρέχουν;

Οι δεσµεύσεις της ΕΥ∆ΑΠ εί-
ναι σαφείς και ξεκάθαρες. Το έρ-
γο θα επανεκκινηθεί άµεσα ώστε 
να παραδοθεί στην κοινωνία. Ανα-
µένουµε τις επόµενες µέρες σε ει-
δική συνεδρίαση του δηµοτικού 
συµβουλίου –όπως έχει συµφω-
νηθεί- ένα σαφές χρονοδιάγραµ-
µα το οποίο θα αποσαφηνίζει τα 
επιµέρους όπως για παράδειγµα 
πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδι-
κασίες παραλαβής ώστε στη συνέ-
χεια εµείς να παρέµβουµε αποκαθι-
στώντας το οδικό δίκτυο. Το θέµα 

ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΜΑ∆ΗΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ)

«Η πόλη μας έχει 
αλλάξει αλλά δεν 
εφησυχάζουμε»

«Παρά την πανδημία, καταφέραμε να φέρουμε δεκάδες εκατομμύρια 
ευρώ για έργα υποδομών που καθυστερούσαν επί δεκαετίες 

-και όχι έργα βιτρίνας»
Του Πέτρου Κουβάτσου 

«Σε εξέλιξη βρίσκεται 
η ανάπλαση χώρου 
2.801 τ.μ. στην 
Παιανία, έχουμε 
υποβάλλει στο 
πρόγραμμα Αντώνης 
Τρίτσης την ανάπλαση 
της παραρεμάτιου 
περιοχής, ενώ 
εντάξαμε στο 
Πράσινο Ταμείο 
άλλους δύο 
χώρους συνολικού 
προϋπολογισμού 
500.000 ευρώ»
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έχει αξιοποιηθεί για σπέκουλα κα-
τά της δηµοτικής αρχής από εκεί-
νους που θα έπρεπε να σιωπούν 
λόγω της δικής τους αµέλειας. Με 
την υπογραφή της σύµβασης αφαί-
ρεσαν από τον ∆ήµο Παιανίας κά-
θε δυνατότητα ελέγχου και παρέµ-
βασης αλλά σήµερα σηκώνουν 
σκόνη για µικροπολιτικούς σκο-
πούς. Για µια ακόµα φορά ξεκαθα-
ρίζω ότι το έργο δεν το κάνει ο ∆ή-
µος Παιανίας, δεσµευόµαστε από 
µια ξεκάθαρη σύµβαση, δεν µπο-
ρούµε να παρέµβουµε αν πρώτα 
δεν µας παραδώσει η ΕΥ∆ΑΠ τα 
τµήµατα που έχουν ολοκληρωθεί. 
Επειδή όµως η ταλαιπωρία των 
δηµοτών είναι µεγάλη, από µηνών 
εκπονήσαµε µελέτη και είναι θέ-
µα πλέον ηµερών η χρηµατοδότη-
ση για την αποκατάσταση του οδι-
κού δικτύου των Γλυκών Νερών, 
ύψους περίπου 2.600.000 ευρώ. 
Το ανακοίνωσα ήδη κατά τον τρι-
ετή απολογισµό της διοίκησης τον 
Οκτώβριο σε εκδήλωση στα Γλυ-
κά Νερά. Είναι γνωστό στην τοπική 
κοινωνία. Αλήθεια ποιος πραγµα-
τικά πιστεύει ότι υπάρχει δήµαρχος 
που θέλει να σηκώνει τέτοιο βάρος; 
Που θα µπορούσε να κάνει κάτι και 
δεν το έκανε; 

n Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ανα-
φερθήκατε εκτενώς στις σοβα-
ρές οικονομικές επιβαρύνσεις 
στον Δήμο σας που προκαλεί η 
ενεργειακή κρίση. Ποια είναι η 
κατάσταση; Σβήνοντας φώτα και 
κάνοντας οικονομία στα δημοτι-
κά κτίρια πόσο αντιμετωπίζεται 
το πρόβλημα; Αναφερθήκατε 
επίσης και στο πρόγραμμα ενερ-
γειακής αναβάθμισης – εξοικο-
νόμησης ενέργειας δημόσιων 
κτιρίων, το ΗΛΕΚΤΡΑ, το οποί-
οπροκηρύχθηκε πριν από λίγες 
ημέρες. Πώς θα συμμετάσχει ο 
Δήμος σας σε αυτό;

Ξεκινώντας από το τελευταίο: 
αν δεν αλλάξει το πρόγραµµα 
ΗΛΕΚΤΡΑ είναι πραγµατικά αδύ-
νατο να συµµετάσχουµε σε αυτό. 
Απαιτείται η συµµετοχή του δήµου 
µε ίδιους πόρους σε µεγάλο βαθµό 
και ο ∆ήµος Παιανίας δεν έχει την 

δυνατότητα να ανταποκριθεί. Μό-
νο για τα έξι σχολικά κτίρια θα πρέ-
πει να συµµετάσχουµε µε 700.000 
ευρώ περίπου! Αντιλαµβάνεστε ότι 
αυτό δεν µπορεί να συµβεί. Και πο-
λύ φοβάµαι ότι είναι ελάχιστοι οι 
ΟΤΑ που µπορούν να ανταπεξέλ-
θουν. Θα πρέπει άµεσα να επανα-
σχεδιαστεί το πρόγραµµα µε ρεα-
λιστικούς όρους. Σε ότι αφορά την 
ενεργειακή κρίση είναι αστείο να 
συζητάµε για το σβήσιµο των φώ-
των µε στόχο την εξοικονόµηση. Η 
ενεργειακή κρίση δεν είναι µόνο ο 
φωτισµός που σε κάθε περίπτωση 
για πολλές περιοχές είναι παράγο-
ντας ασφάλειας. Είναι κυρίως τα 
καύσιµα και η θέρµανση. Για τον 
φωτισµό έχουµε κάνει παρεµβά-
σεις µε αντικατάσταση των λαµπτή-
ρων ενώ προχωράµε στην αντικα-
τάσταση των φωτιστικών σωµάτων 
µε τεχνολογίας Led στο σύνολο του 
δήµου. Όµως αν δεν ληφθούν άµε-
σα επιπλέον µέτρα λυπάµαι που 
το λέω αλλά βασικές υπηρεσίες 
όπως η αποκοµιδή απορριµµάτων 
ή η θέρµανση δηµοτικών χώρων 
τίθενται σε κίνδυνο. ∆εν θα µπο-
ρούµε να καλύψουµε το κόστος 
µε τα σηµερινά δεδοµένα. Κρατώ 
το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο 
που πρόσφατα αποφασίστηκε αλ-
λά µέχρι να δούµε απτά αποτελέ-
σµατα κρατώ και µικρό καλάθι.    

n Είμαστε πλέον στην έναρξη 
του χειμώνα και θα σας θέσω 
το βασικό ερώτημα που τίθεται 
σε όλους τους Δήμους. Υπάρ-
χουν οι πόροι και το προσω-
πικό για να αντιμετωπισθούν 
π ιθανά προβλ ήματα σφο-
δρών καιρικών φαινομένων; 
Κατηγορηµατικά όχι. Αυτό δεν ση-
µαίνει ότι σηκώνουµε τα χέρια ψη-
λά. Έχουµε δουλέψει επί µακρόν 
ενεργοποιώντας το εθελοντικό 
κίνηµα στον δήµο µας για να ενι-
σχύσουµε την πολιτική προστασία, 
έχουµε κάνει προµήθειες ώστε να 
έχουµε δικά µας µηχανήµατα που 
θα µπορούν να επέµβουν χωρίς κα-
θυστέρηση, υπάρχουν όµως κενά. 
Τα έχω επισηµάνει πολλάκις στους 
αρµόδιους υπουργούς εξηγώντας 
πως δεν µπορούµε να µιλάµε για 
πολιτική προστασία χωρίς αυτή να 
στελεχώνεται µε κατάλληλα στε-
λέχη. Ο εθελοντισµός λειτουργεί 
συµπληρωµατικά. Πόσο δε όταν 
υπάρχουν κενά και στις υπηρεσίες 
του ∆ήµου Παιανίας. Να γνωρίζετε 
ότι κάθε κρίση µέχρι σήµερα αντι-
µετωπίστηκε χάρη στην αυτοθυσία 

συγκεκριµένων ανθρώπων και 
τους ευχαριστώ προσωπικά για την 
προσφορά τους στον τόπο µας.  Και 
σε κάθε περίπτωση, όπως έχουµε 
πράξει µέχρι σήµερα, λαµβάνου-
µε όλα τα απαραίτητα µέτρα για 
την προστασία των δηµοτών µας. 

n Ίσως το πιο βασικό ζήτημα 
καθημερινότητας στους Δήμους 
είναι η καθαριότητα και δη στον 
δικό σας που είναι ημιαστικός 
δήμος με πολύ μεγάλο όγκο 
κλαδεμάτων. Τι έχει κάνει ο Δή-
μος σας σε αυτόν τον τομέα και τι 
επιπλέον έχετε προγραμματίσει;

Στον τοµέα της καθαριότητας 
έχουµε να αντιµετωπίσουµε πρω-
τίστως την αλλαγή νοοτροπίας. 
Επί σειρά ετών δεν υπήρχε καµία 
πρόνοια µε αποτέλεσµα οι κάτοι-
κοι να εγκαταλείπουν είτε τα κλα-
δέµατα που αναφέρετε είτε βαριά 
αντικείµενα όπου τους εξυπηρε-
τούσε. Αυτό σήµερα έχει αλλάξει 
µεν αλλά όχι σε βαθµό που να µας 
ικανοποιεί. Με τον κανονισµό κα-
θαριότητας µπορεί κανείς να δει 
τι πρέπει να κάνει και ειδικά για 
τα κλαδέµατα τα αποµακρύνουµε 
δωρεάν. Αντιλαµβάνεστε όµως ότι 
απαιτείται συνεννόηση µε την υπη-
ρεσία. ∆εν είναι δυνατόν να κλαδέ-
ψει όλος ο δήµος την ίδια µέρα και 

να απαιτήσουν να αποµακρυνθούν 
όλα τα απορρίµµατα! Και για τα βα-
ριά αντικείµενα κλείνουµε πρώτα 
ραντεβού και µετά τα βγάζουµε.  
Μέσα σε τρία χρόνια ενισχύσαµε 
τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας τόσο 
µε κάδους όσο και µε µηχανήµα-
τα για να βελτιωθεί η παρεχόµενη 
υπηρεσία. Παράλληλα επενδύσα-
µε στην ανακύκλωση µε εξαιρετικά 
αποτελέσµατα. Απαιτείται όµως η 
συµµετοχή των πολιτών κυρίως 
µε σεβασµό στη γειτονιά και τους 
συµπολίτες µας. Ο ∆ήµος µας έχει 
µεγάλη έκταση και είναι αδύνατον 
να µπορέσει η υπηρεσία να αντα-
ποκριθεί σε πραγµατικό χρόνο. 

 
n Η πανδημία του κορωνοϊού 
ανέδειξε ένα σοβαρό έλλειμμα 
στους περισσότερους δήμους 
της χώρας, αυτό των ελεύθε-
ρων κοινόχρηστων χώρων, των 
εκτάσεων όπου οι πολίτες θα 
μπορούν να συνδιαλέγονται, να 
συγκεντρώνονται για αναψυχή, 
αθλητισμό, πολιτισμό. Πώς αντι-
μετωπίζετε αυτό το έλλειμμα τέ-
τοιων χώρων;

Η έλλειψη κοινόχρηστων χώ-
ρων είναι µια επισήµανση που έχω 
κάνει ήδη από το 2010. Κάποιοι θε-

«Εκπονήσαμε 
μελέτη και είναι θέμα 

πλέον ημερών η 
χρηματοδότηση για 

την αποκατάσταση του 
οδικού δικτύου των 

Γλυκών Νερών, ύψους 
περίπου 2.600.000 

ευρώ»

s s
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ωρούσαν πως ο Υµηττός είναι αρ-
κετός για να καλύψει αυτές τις ανά-
γκες και το αποτέλεσµα είναι να µην 
έχουµε λειτουργικούς και σύγχρο-
νους χώρους που να εξυπηρετούν 
τις γειτονιές. Αυτό έχει ήδη αλλά-
ξει. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπλα-
ση χώρου 2.801 τ.µ. στην Παιανία, 
έχουµε υποβάλλει στο πρόγραµµα 
Αντώνης Τρίτσης την ανάπλαση της 
παραρεµάτιου περιοχής, ενώ εντά-
ξαµε στο Πράσινο Ταµείο άλλους 
δύο χώρους συνολικού προϋπολογι-
σµού 500.000 ευρώ. Επίσης προχω-
ρήσαµε στην ανάπλαση του ΟΤ 531 
στο Μιχούλι σε έκταση 2.398 τ.µ.   

n Κάνοντας απολογισμό της έως 
τώρα θητείας σας, για «στοιχή-
ματα» που είχατε θέσει είστε 
ικανοποιημένος; Ποια δεν πήγαν 
όπως θα επιθυμούσατε; 

Οι δηµότες είναι αυτοί που θα 
µας κρίνουν. Προσωπικά είµαι ικα-
νοποιηµένος από τα όσα πετύχαµε 

ως οµάδα. Χωρίς να θέλω να ακού-
γοµαι µηδενιστής, δεν παραλάβαµε 
τίποτε και σήµερα έχουµε έναν δήµο 
ο οποίος λειτουργεί σύµφωνα µε τα 
όσα προβλέπονται από τη νοµοθε-
σία. Φέραµε δεκάδες εκατοµµύρια, 
έργα υποδοµών βρίσκονται σε εξέ-
λιξη, αντιµετωπίσαµε χρονίζοντα 
προβλήµατα όπως η αποχέτευση 
στην Παιανία και η έλλειψη σχολι-
κών υποδοµών, προχωράµε σε δι-
ανοίξεις που έπρεπε να έχουν γίνει 
από χρόνια, επενδύσαµε στους κοι-
νόχρηστους χώρους, επανεκκινού-
µε τη δηµοτική συγκοινωνία, απο-
καθιστούµε το ∆ΑΚ Παιανίας ενώ 
δηµιουργούµε νέο αθλητικό χώρο 
στα Γλυκά Νερά. Αυτά είναι µόνο 
ένα µικρό δείγµα των όσων πετύ-
χαµε κάτω από αντίξοες συνθήκες 
συνεχών κρίσεων. Εκείνο που δεν 
καταφέραµε να αντιµετωπίσουµε εί-
ναι η ολιγωρία συνέπεια της γραφει-
οκρατίας. Είµαστε υποχρεωµένοι να 
ακολουθούµε διαδικασίες οι οποίες, 
ειλικρινά σας λέω, δεν προσφέρουν 
τίποτε απολύτως. Είναι επείγον πλέ-
ον ο νοµοθέτης να προχωρήσει σε 
µια εκ βάθρων τροποποίηση του 
πλαισίου και να µας λύσει τα χέρια.

 
n Τι να περιμένουν οι δημότες 
της Παιανίας και των Γλυκών 

Νερών έως τη λήξη αυτής της 
αυτοδιοικητικής περιόδου;
Την υλοποίηση όσων έχουµε ξε-
κινήσει και τον προγραµµατισµό 
νέων έργων και παρεµβάσεων. 
Η θητεία µας, όπως έχω τονίσει 
και στους συνεργάτες µου, δεν 
ολοκληρώνεται µε την έναρξη της 
προεκλογικής περιόδου. Έχουµε 
περίπου 10 µήνες σκληρής δου-
λειάς µέχρι να διεκδικήσουµε µια 
ακόµα θητεία για να ολοκληρώ-
σουµε όσα έχουµε δροµολογήσει 
αλλά κυρίως εκείνα που έχουµε 
υποσχεθεί, οι συγκυρίες όµως µας 
υποχρέωσαν να αναβάλλουµε για 
αργότερα.
 n Έχετε πει επανειλημμένα, 

ότι ο Δήμος Παιανίας την επό-
μενη 5ετία θα γίνει «πρότυπος 
Δήμος» που πολλοί θα ζηλεύ-
ουν. Ποιοι είναι οι στόχοι σας 
για τη νέα αυτοδιοικητική πε-
ρίοδο;
Στην τρέχουσα περίοδο χάσαµε 
πολύτιµο χρόνο αφενός λόγω του 
προβληµατικού «Κλεισθένη» που 
δεν µας επέτρεπε να διοικήσουµε 
σύµφωνα µε τις προτεραιότητές 
µας υλοποιώντας εκείνα για τα 
οποία µας εξέλεξαν οι συµπολίτες 
µας και αφετέρου διότι κληθήκαµε 
να αντιµετωπίσουµε µια κατάστα-
ση πλήρους αποδιοργάνωσης του 
δήµου και χάους στα οικονοµικά 
του. Πλέον γνωρίζουµε που πατά-

µε και τι µπορούµε και προχωράµε 
µε σταθερά βήµατα. Αν κάτω από 
αυτές τις συνθήκες – µε την παν-
δηµία, µε τηλεργασία και αναρ-
ρωτικές άδειες που προκαλούσαν 
δυσλειτουργία των υπηρεσιών- 
καταφέραµε να φέρουµε δεκά-
δες εκατοµµύρια ευρώ για έργα 
υποδοµών που καθυστερούσαν 
επί δεκαετίες -και όχι έργα βιτρί-
νας- γίνεται αντιληπτό ότι ο ∆ήµος 
Παιανίας έχει ήδη αλλάξει σε µέ-
γιστο βαθµό. ∆εν εφησυχάζουµε, 
έχουµε πολλή δουλειά µπροστά 
µας. Συνεχίζουµε προς την ίδια 
κατεύθυνση αξιοποιώντας κάθε 
ευκαιρία προς όφελος των δηµο-
τών µας και του τόπου µας. 

«Μέσα σε τρία χρόνια ενισχύσαμε τη Διεύθυνση 
Καθαριότητας τόσο με κάδους όσο και  

με μηχανήματα για να βελτιωθεί η παρεχόμενη 
υπηρεσία. Παράλληλα επενδύσαμε 

στην ανακύκλωση με εξαιρετικά αποτελέσματα»

«Για τον φωτισμό 
έχουμε κάνει 

παρεμβάσεις με 
αντικατάσταση των 

λαμπτήρων ενώ 
προχωράμε στην 

αντικατάσταση των 
φωτιστικών σωμάτων 

με τεχνολογίας Led 
στο σύνολο του δήμου»

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ)
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Σε ισχύ από 11/12 και το «τσουβάλι» 
του Αη Βασίλη. ∆εν είναι 
«τσουρούτικο». Είναι χαρούµενο, 
εορταστικό, µε πολύ καλές τιµές

ΤΟ «ΚΑΛΑΘΙ» 
ΗΡΘΕ ΓΙΑ  
ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ 

Α
νοικτό άφησε ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Άδωνις 
Γεωργιάδης, το ενδε-

χόµενο να διατηρηθεί ως επιλογή 
στο καλάθι του νοικοκυριού το µο-
σχάρι και µετά τις γιορτές.

Ο υπουργός επισκέφθηκε και 
αυτήν την εβδοµάδα, δύο φορές, 
τέσσερα καταστήµατα των αλυσί-
δων σούπερ µάρκετ «Κρητικός», 
«Σκλαβενίτης», «AB Βασιλόπου-
λος» και «Μασούτης», καθώς κατέ-
γραψαν τη µεγαλύτερη ποσοστιαία 
µείωση στις τιµές των προϊόντων 
του καλαθιού.

Ο υπουργός σηµείωσε ότι «οι 
καταναλωτές µε την επιλογή τους 
να αγοράζουν πλέον συστηµατικά 
κάθε εβδοµάδα προϊόντα από το 
καλάθι, έχουν οδηγήσει τις αλυσί-
δες στο να µειώνουν τις τιµές η µία 
µετά την άλλη». Όπως τόνισε: «Θα 
σας πω µόνο ότι αργήσαµε να βγά-
λουµε την κάρτα µε τα αποτελέσµα-
τα για το καλάθι, διότι από το πρωί 
που µας ήρθαν τα στοιχεία µέχρι το 
βράδυ που βγάλαµε την κάρτα, µια 
από τις αλυσίδες µας έστειλε νέες 
χαµηλότερες τιµές πριν καν δηµο-
σιεύσουµε τις πρώτες, ακριβώς για 
να αποκτήσει καλύτερη θέση στη 
λίστα. Άρα, ψωνίζουµε από το κα-
λάθι και κερδίζουµε λεφτά. Η µέ-
ση αξία του καλαθιού έχει πέσει 
σε έξι εβδοµάδες πάνω από 30% 

και µιλάµε για τα ίδια προϊόντα που 
συγκρίνουµε ανά εβδοµάδα κα-
ταγεγραµµένα στον e-ΚΑΤΑΝΑ-
ΛΩΤΗΣ, για να µπορεί ο καθένας 
από εσάς να βλέπει τη διαφορά».

Κουραµπιέδες –  
µελοµακάρονα 
Από τις 14 ∆εκεµβρίου θα βρίσκεται στα 
σούπερ µάρκετ και το εορταστικό καλά-
θι τροφίµων, το οποίο όµως δεν θα περι-
λαµβάνει µελοµακάρονα και κουραµπιέ-
δες, για να µη δηµιουργηθεί αθέµιτος 
ανταγωνισµός µε τους φούρνους και τα 
ζαχαροπλαστεία. Στο εορταστικό καλά-
θι για το τραπέζι των εορτών θα «µπουν» 
βασικά τρόφιµα όπως γαλοπούλα, µο-
σχάρι, τσουρέκι / βασιλόπιτα (ένα από 
τα δύο ή και τα δύο) και σοκολάτα. 

«Την επόµενη εβδοµάδα ξεκινάει 
και το καλάθι των εορτών. Πολλοί περί-
µεναν να είναι οι κουραµπιέδες και τα 
µελοµακάρονα µέσα. Αποφάσισα να 
µην τα συµπεριλάβω. Θέλω να πω κά-
τι. Ωραία είναι τα σούπερ µάρκετ, θα τα 
στηρίξουµε για να έχουµε καλύτερες τι-
µές, αλλά δεν πρέπει να ζήσουν µόνο τα 
σούπερ µάρκετ. Πρέπει να ζήσουν και 
οι φούρνοι, πρέπει να ζήσουν και τα ζα-
χαροπλαστεία, πρέπει να ζήσουν και τα 
υπόλοιπα καταστήµατα. Θεωρήσαµε ότι 
θα είναι πολύ µεγάλη παρέµβαση να 
στρέψουµε τους καταναλωτές προς τα 
σούπερ µάρκετ για ένα είδος που παρα-
δοσιακά ανήκει στα αρτοποιεία και στα 
ζαχαροπλαστεία και έτσι δεν τα συµπε-

ριλάβαµε στο εορταστικό, αλλά βάλαµε 
βασιλόπιτα τσουρέκι, µοσχάρι, γαλοπού-
λα και σοκολάτες».

Το µοσχάρι 
Σε ερώτηση εάν το µοσχάρι θα συνε-
χίσει να είναι στο καλάθι και µετά τις 
γιορτές ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Θα τα 
δούµε αυτά. Έχουµε µπροστά µας 3 
εβδοµάδες όπου θα λειτουργήσει το 
εορταστικό καλάθι. Θα παρακολουθού-
µε ανά εβδοµάδα, θα δούµε την επάρ-
κεια, θα δούµε πώς θα πάει. Αν δού-
µε ότι είναι κάτι που οι καταναλωτές το 
θέλουν και οι αλυσίδες µπορούν να το 
υποστηρίξουν, γιατί παίζουν ρόλο και 
τα δύο, θα το δούµε».
Επίσης ο ίδιος σηµείωσε: «Θέλω να ευ-
χαριστήσω όλες τις αλυσίδες που έχουν 
βάλει πλάτη και κάθε εβδοµάδα αντα-
γωνίζονται υγιώς η µία την άλλη, µει-
ώνοντας τις τιµές ακόµα περισσότερο».

Βέβαια, όπως σηµείωσε έχουν υπάρ-
ξει σε κάποιες αλυσίδες - όχι σε αυτές 
που επισκέπτοµαι γιατί µε αυτές έχω 
καλή συνεργασία και θέλω να τις επι-
βραβεύω-, ορισµένα προϊόντα που η 
∆ΙΜΕΑ εντόπισε µεγαλύτερο ποσο-
στό κέρδους από αυτό που επιτρέπει ο 
νόµος. Έχουν σταλεί από την υπηρεσία 
τα φύλλα ελέγχου και περιµένουµε τις 
έγγραφες εξηγήσεις τους και όταν ολο-
κληρωθεί η διαδικασία θα πάω και σε 
αυτές. Θέλω όµως να αφήσω να εξε-
λιχθεί ανεπηρέαστα η διοικητική δια-
δικασία.
«Όσον αφορά τα παιχνίδια, χθες µου 
έστειλαν οι εταιρείες τι θα συµπεριλά-
βουν µέσα στο «καλάθι του Αη Βασί-
λη». ∆εν θα είναι τίποτα «τσουρούτι-
κο». Θα είναι χαρούµενο, εορταστικό, 
µε πολύ καλές τιµές. Οι µικροί µου φί-
λοι αλλά και οι λίγο µεγαλύτεροι θα ευ-
χαριστηθούν παιχνίδια αυτές τις γιορ-

τές χάρη στο «καλάθι του Αη Βασίλη».

Ποια είναι τα παιχνίδια 
Το «Καλάθι του Αη Βασίλη» - µε τα παι-
χνίδια που θα περιλαµβάνει - θα είναι 
από την επόµενη Τετάρτη έως τις 11 Ια-
νουαρίου τόσο στα σούπερ µάρκετ όσο 
και στα καταστήµατα παιχνιδιών.

Το «καλάθι του Αη Βασίλη» θα πε-
ριλαµβάνει 10 κατηγορίες παιχνι-
διών:
� Βρεφικά,
� πάζλ,
� φιγούρες δράσης,
� κατασκευές,
� οχήµατα,
� ηλεκτρονικά και τηλεκατευθυνόµενα,
� αθλητικά,
� επιτραπέζια
� κούκλες και
� λούτρινα.
Τουλάχιστον ένα προϊόν πρέπει να 
έχουν οι αλυσίδες αλλά όπως είπε ο 
υπουργός δήλωσαν ότι θα έχουν πε-
ρισσότερα. Θα παρακολουθείται η εξέ-
λιξη του καλαθιού κάθε Τετάρτη και θα 
υπάρχει ειδικό πεδίο στο e-Καταναλω-
τής και για τις αλυσίδες που συµµετέ-
χουν και για τα είδη παιχνιδιών.
«Κι εκεί θα γίνεται έλεγχος για το περι-
θώριο κέρδους» σηµείωσε ο υπουργός.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο νέος 
θεσμός λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών 
αφού ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος μεταξύ των 
σούπερ μάρκετ με αποτέλεσμα να μειώνονται οι 

τιμές από εβδομάδα σε εβδομάδα
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Παπαστεργίου
για ΣτΕ:
“Δεν υπήρχε
άλλος τρόπος 
να διοικηθούν 
οι Δήμοι”

Η Απόφαση της Ολοµέ-
λειας του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, µε την οποία 
κρίθηκαν αντισυνταγµα-
τικές οι κυβερνητικές δια-
τάξεις που άλλαξαν εκ των 
υστέρων τόσο τη σύνθεση 
όσο τις αρµοδιότητες των 
Επιτροπών των ∆ήµων εί-
ναι σεβαστή είπε ο πρόε-
δρος της ΚΕ∆Ε, ∆ήµαρχος 
Τρικκαίων ∆ηµήτρης Πα-
παστεργίου αλλά συµπλή-
ρωσε µε νόηµα: “Θα πρέ-
πει να λάβουµε υπόψη µας 

πως φτάσαµε στο σηµείο 
να προχωρήσει το 2019 το 
ΥΠΕΣ,  στην θέσπιση αυ-
τών των διατάξεων.

Ο λόγος ήταν προφα-
νής, δεν υπήρχε άλλος 
τρόπος να διοικηθούν οι 
∆ήµοι.

Η αιτία του προβλήµα-
τος δεν είναι λοιπόν ούτε οι 
συγκεκριµένες διατάξεις, 
ούτε  η απόφαση του ΣτΕ, 
αλλά ο πολύ κακός εκλο-
γικός νόµος του 2019, που 
αποδεδειγµένα δηµιούρ-

γησε τεράστια προβλήµα-
τα στην κυβερνησιµότητα 
των ∆ήµων και την οµαλή 
λειτουργία των δηµοτικών 
υπηρεσιών.

Ακόµη και µε τις διατά-
ξεις που ψηφίσθηκαν, σε 
πολλές περιπτώσεις υπάρ-
χουν ακόµη και σήµερα  
∆ήµοι που δεν µπορούν 
να προχωρήσουν στη λή-
ψη αποφάσεων, ακόµη 
και για απλά ζητήµατα που 
αφορούν την καθηµερινό-
τητα.”

Ένας ονειρικός
κόσμος
Χριστουγέννων
στην Μαρίνα
Φλοίσβους
Με µια φαντασµαγορική τελετή 
έναρξης βγαλµένη από τις σελίδες 
ενός µαγικού Χριστουγεννιάτικου 
παραµυθιού, η Μαρίνα Φλοίσβου 
στο Παλαιό Φάληρο, καλωσορίζει 
τους επισκέπτες της δίνοντας το έναυ-
σµα των πιο λαµπερών εορτών! Η εκ-
δήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Κυ-
ριακή 11 ∆εκεµβρίου από τις 16:00 
έως τις 20:00 µεταφέροντας τους επι-
σκέπτες της στον ονειρικό κόσµο των 
Χριστουγέννων! Σε όλη την έκταση 
της στολισµένης Μαρίνας θα εκτελε-
στεί µια µοναδική σκηνική παράστα-
ση µε πληθώρα καλλιτεχνικών χρι-
στουγεννιάτικων εµφανίσεων που θα 
περιλαµβάνουν µουσικές, ξεχωριστά 
θεατρικά δρώµενα αλλά και εντυπω-
σιακές χορογραφίες. Για µια ακόµη 
χρονιά επίσης θα πραγµατοποιηθεί η 
φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου 
∆έντρου ενώ εντυπωσιακά  βεγγαλι-
κά θα φωτίσουν τον ουρανό της Μα-
ρίνας. Παράλληλα οι µικροί µας φί-
λοι θα διασκεδάσουν µε Face Painting 
και  µπαλονοκατασκευές.

Προχωρά η κατασκευή αποχέτευσης  
στο Νταού Πεντέλης

Μ
ε απόφασή της η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Πεντέ-
λης ενέκρινε την υπογραφή της 
προγραµµατικής σύµβασης του 

∆ήµου Πεντέλης µε την ΕΥ∆ΑΠ, ώστε η 
τελευταία να προχωρήσει στην κατασκευή 
του έργου, το οποίο περιλαµβάνει την κατα-
σκευή του δευτερευόντως δικτύου αποχέτευ-
σης και των αντίστοιχων εξωτερικών διακλα-
δώσεων.
Η µελέτη του έργου έχει ολοκληρωθεί από 
την ΕΥ∆ΑΠ και παράλληλα οι υπηρεσίες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-

ας δροµολογούν την περιβαλλοντική αδειο-
δότηση του έργου.
Στόχος εντός του 2022 να κατατεθεί στο 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ από την ΕΥ∆ΑΠ το αίτηµα 
για τη χρηµατοδότηση του έργου, µε επέκτα-
ση της σύµβασης µε τον ανάδοχο που εκτε-
λεί έργο της ΕΥ∆ΑΠ στην όµορη περιοχή 
της Ανατολική Αττικής. Η χρηµατοδότηση 
θα περιλαµβάνει και τις συνδέσεις των ιδι-
οκτησιών που δε θα επιβαρυνθούν µε αυτές
Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου 
αναµένεται να ξεκινήσουν εντός του πρώ-
του εξαµήνου του 2023.

Σοβάδες έπεσαν στο 1ο ∆ηµοτικό Ηρακλείου Αττικής
Πτώση σοβάδων σηµειώ-
θηκε στο 1ο ∆ηµοτικό Ηρα-
κλείου Αττικής, την ώρα που 
λειτουργούσε το σχολείο. 
Πρόκειται για παλαιότερο 
σχολείο της πόλης και πα-
ρά τις παρεµβάσεις που γί-
νονται κατά καιρούς, τα προ-
βλήµατα συνεχίζονται

Μετά την πτώση των σο-
βάδων στο διάδροµο, πραγ-
µατοποιήθηκε αυτοψία από 
τις υπηρεσίες του ∆ήµου τό-
σο στο µέρος που έγινε η 
πτώση αλλά κυρίως στις αί-
θουσες διδασκαλίας ώστε 

να εν τοπιστεί το µέγεθος 
του προβλήµατος και να γί-
νουν οι απαραίτητες εργασί-
ες αποκατάστασης.

Μέχρι να γίνει η αποκα-
τάσταση της ζηµιάς, τα τµή-
µατα Β2, Β3 και Γ1, Γ2 θα 
συνεχίσουν τα µαθήµατα σε 
άλλες αίθουσες.

Βέβαια το συγκεκριµέ-
νο γεγονός βάζει ξανά στο 
τραπέζι την κατασκευή νέ-
ου σχολικού κτιρίου που θα 
αντικαταστήσει το παλιό και 
ταλαιπωρηµένο κτίριο του 
1ου ∆ηµοτικού.

ΕΝ ΟΙΚΩ... 



Τη λύση της σύµβασης του έργου 
κατασκευής του νέου ∆ηµαρχείου 
Αγίας Παρασκευής ζητεί η εργο-
λήπτρια εταιρεία, µε έγγραφό της 
προς την Περιφέρεια, που εκτελεί 
το έργο.

Πρόκειται για µία εξέλιξη  η 
οποία έρχεται τρεις µήνες µετά το 
αίτηµα του εργολάβου για πληρω-
µή από τον ∆ήµο επιπλέον 1,4 εκατ. 
ευρώ λόγω απρόβλεπτων εξόδων.

Η εταιρεία επικαλείται, µεταξύ 

άλλων, το γεγονός ότι από τον πε-
ρασµένο Σεπτέµβριο έως και τις 
2 ∆εκεµβρίου δεν είχε συναφθεί 
συµπληρωµατική σύµβαση, ενώ 
αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο να 
διεκδικήσει αποζηµίωση για όλες 
τις πρόσθετες δαπάνες της.

Για τον λόγο αυτό ο δήµαρχος 
Βασίλης Ζορµπάς πραγµατοποί-
ησε συνέντευξη Τύπου προκειµέ-
νου να ενηµερώσει για τις παρα-
πάνω εξελίξεις.
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Ελληνικό – Αργυρούπολη: Η Διοίκηση επενδύει 
στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου

“Στον αέρα” η κατασκευή 
του νέου δηµαρχείου Αγίας Παρασκευής

Τ
ην αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου, 
στο οποίο έζησε η κορυφαία Ελληνίδα 
σοπράνο, Μαρία Κάλλας, προκειµένου 
να στεγαστεί εκεί η οµώνυµη Ακαδηµία 

Λυρικής Τέχνης ανακοίνωσε ο ∆ήµαρχος Αθηναίων, 
Κώστας Μπακογιάννης. Για το έργο το οποίο αναλαµ-
βάνει η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε., έχει εξασφαλιστεί 
η πλήρης χρηµατοδότησή του από ευρωπαϊκούς πό-
ρους.

Η δηµοτική αρχή της Αθήνας, κάνει το πρώτο ση-
µαντικό βήµα για την αποκατάστασή του, προκηρύσ-
σοντας στις αρχές του έτους, µέσω της εταιρείας «Ανά-
πλαση Αθήνας» τον διαγωνισµό για την υλοποίηση 

του έργου. Το κτίριο των περίπου 1.500 τ.µ. είναι ένα 
διατηρητέο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και αισθητι-
κής, τύπου Jugendstil, στο οποίο η Κάλλας έζησε µε 
την οικογένειά της από το 1937, -επιστρέφοντας από 
την Αµερική όπου γεννήθηκε και έζησε τα παιδικά της 
χρόνια- ως το 1945. Πρόκειται για ένα αληθινό στολί-
δι, στην καρδιά της Αθήνας.

Ο ∆ήµαρχος Αθηναίων αγκάλιασε από την πρώ-
τη στιγµή το όραµα να στεγαστεί η Ακαδηµία Λυρικής 
Τέχνης Maria Callas, στο κτίριο της οδού Πατησίων 
61, -το οποίο για πολλά χρόνια προσπαθούσε να υλο-
ποιήσει η Πρόεδρος της οµώνυµης Ακαδηµίας Λυρι-
κής Τέχνης, υψίφωνος, Βάσω Παπαντωνίου.

Νέα λαμπρή “σελίδα”
για το ιστορικό σπίτι της
Μ. Κάλλας στην Πατησίων

Βασική αρχή της διοίκησης του ∆ήµου 
Ελληνικού Αργυρούπολης, εξ αρχής ήταν 
η διαρκής βελτίωση των εργαζόµενών 
του. Έχοντας ένα δυνατό και άρτια καταρ-
τισµένο ανθρώπινο δυναµικό το αποτέλε-
σµα που εισπράττουν οι πολίτες είναι πολ-
λαπλάσια θετικό υπέρ τους.

Αντίληψη της διοίκησης είναι ότι οι 
δηµόσιοι υπάλληλοι που είναι και δηµόσι-
οι λειτουργοί έχουν το δικαίωµα και πρέ-
πει να εκπαιδεύονται συνεχώς προκειµέ-
νου να βελτιώνονται τόσο εργασιακά όσο 
και ως προσωπικότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, η δηµοτική αρ-
χή έχει διοργανώσει πολλές φορές 
σεµινάρια αποκλειστικά για τα στελέ-
χη του ∆ήµου. Ένα εξ αυτών έγινε µε 
την εξαιρετική ειδική σύµβουλο φω-
νής και δηµόσιας οµιλίας Νίνα Καλού-
τσα, η οποία έκανε µάθηµα για τη φω-
νή και την επικοινωνία και πως αυτό 
καθορίζει τη σχέση µας ανάµεσα στους 
ανθρώπους, αλλά κυρίως ανάµεσα 
στους εργαζόµενους και τους πολίτες 
που καλούνται να εξυπηρετηθούν στις 
ανάγκες τους.

Ο µεγαλύτερος Προϋπολογισµός 
όλων των εποχών για τον ∆ήµο Ιλίου
Ο Προϋπολογισµός του ∆ήµου Ιλίου για το 2023 ανέρχεται στα 
56.722.971,30 ευρώ και παρουσιάζει πλεόνασµα 8.625.678,44 ευ-
ρώ µε το οποίο ξεκινά το επόµενο οικονοµικό έτος. Πρόκειται για 
έναν ιστορικό προϋπολογισµό, καθώς είναι ο µεγαλύτερος όλων 
των εποχών για τον ∆ήµο, παρά το γεγονός ότι καταρτίστηκε εν µέ-
σω ενεργειακής κρίσης και έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

Παράλληλα, εγκρίθηκε και το Τεχνικό Πρόγραµµα 2023, ύψους 
27.913.008,64 ευρώ, αυξηµένο κατά 10 εκατοµµύρια ευρώ, συγκρι-
τικά µε την περσινή χρονιά. Το Τεχνικό Πρόγραµµα περιλαµβάνει, 
µεταξύ άλλων, εµβληµατικά έργα που αποτυπώνουν την αναπτυξι-
ακή τροχιά και αναµένεται να αλλάξουν το τοπίο και τον χαρακτή-
ρα της πόλης.

Να σηµειωθεί, ότι ο Προϋπολογισµός 2023 του ∆ήµου επέστρε-
ψε από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., για 
µια ακόµα χρονιά, χωρίς παρατηρήσεις, αποδεικνύοντας ότι οι εξαι-
ρετικά καταρτισµένες υπηρεσίες του ∆ήµου, διαθέτουν την απαιτού-
µενη προσαρµογή στις νέες συνθήκες. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης, 
το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του τα χρηµατοδοτού-
µενα έργα αναµένεται να φτάσουν τα 42.394.607,68 ευρώ.

ΕΝ ∆ΗΜΩ/
Του Πέτρου Κουβάτσου 
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Δέσποινα Βανδή: 
Κατάξανθη η κόρη
της τραγουδίστριας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

H πορνοστάρ που έκανε σχέση µε βουλευτή

Μόλις πριν από λίγες εβδο-
µάδες, η γερµανίδα πορνο-
στάρ Ανίνα Ουκάτις εξέφρασε 
δηµοσίως τις πολιτικές της φι-
λοδοξίες, ανακοινώνοντας ότι 
θα είναι υποψήφια µε το κόµ-
µα των «Ελεύθερων ∆ηµοκρα-
τών» (FDP) στις τοπικές εκλο-
γές του 2023 στο Έλµσορν, που 

βρίσκεται στο κρατίδιο Σλέ-
σβιγκ – Χόλσταϊν.

Σήµερα, η 43χρονη πορ-
νοστάρ – µέλος του FDP, δι-
ευθύνει τη δική της εταιρεία 
«Holsteiner Grund & Boden» 
και απολαµβάνει τον έρωτά της 
µε τον βουλευτή των «Ελεύθε-
ρων ∆ηµοκρατών», Χάγκεν 

Ράινχολτ. Το όνο-
µα Ανίνα Ουκά-
τις έγινε ευρέως 
γνωστό πριν από 
λίγο καιρό, αφού 
η πρώην πορνο-
στάρ χώρισε τον 
δισεκατοµµυρι-
ούχο σύζυγο της 
για να κάνει σχέ-
ση µε  βουλευ-

τή του FDP, µε την Bild να… 
καυχιέται ότι µέσα από δηµοσι-
εύµατά της απογείωσε την κα-
ριέρα της συγκεκριµένης γυ-
ναίκας.

Η bild.de σε άρθρο µε τίτλο 
«Ανίνα Ουκάτις: Χάρη σε αυ-
τή τη φωτογραφία έγινε γνω-
στή» παραθέτει διάφορα στοι-
χεία για την προσωπική ζωή 
της γυναίκας, όπως και αρκε-
τές επίµαχες φωτογραφίες από 
την εποχή που εργαζόταν στη 
βιοµηχανία του πορνό. 

Η καριέρα, το διαζύγιο 
και οι πλαστικές 
Παράλληλα, η Bild σηµείωσε 
ότι η 43χρονη Γερµανίδα έχει 

γυρίσει πριν από χρόνια αρ-
κετά τολµηρές ταινίες, όπως 
την «Das Promi-Luder» ενώ 
έχει εµφανιστεί σε διάφορες 
τηλεοπτικές εκποµπές, όπως 
το «Promi Big Brother».

Είναι πτυχιούχος Οικονο-
µολόγος ενώ, πριν ένα χρόνο, 
αποφάσισε να ενταχθεί στο 
κόµµα των «Ελεύθερων ∆ηµο-
κρατών» (FDP).

Το 2013, παντρεύτηκε τον 
65χρονο δισεκατοµµυριούχο 
επιχειρηµατία του real estate, 
Τεοντόρ Ζέµελχαακ, ενώ πριν 
από λίγο καιρό τον χώρισε, για 
να ζήσει τον έρωτα της µε τον 
βουλευτή των «Ελεύθερων ∆η-
µοκρατών», Χάγκεν Ράινχολτ.

«Είναι µεγάλη η αγάπη µας 
και απολαµβάνουµε µαζί ένα 
ευτυχισµένο µέλλον» λέει η 
Γερµανίδα πορνοστάρ στη γερ-
µανική εφηµερίδα.

«Χρωστάω πολλά στην 
Bild και αν µπορούσα θα τα 
έκανα όλα από την αρχή» είχε 
αναφέρει η 43χρονη και είναι η 
φράση που χρησιµοποιεί η Bild 
για να κλείσει το αφιέρωµα της.

Παναγιώτης 
Βασιλάκος: 
«Πιστεύω 
στους 
εξωγήινους»

Η κόρη της ∆έσποινας Βανδή και 
του Ντέµη Νικολαΐδη, Μελίνα 
Νικολαΐδη, απαθανατίστηκε 
κατάξανθη και έκανε πολλούς 
αναρωτηθούν αν το νέο λουκ της 
νεαρής, οφείλεται σε κάποιο φίλτρο, 
περούκα ή πρόκειται για κάποια 
πραγµατική αλλαγή που επέλεξε 
να κάνει στα µαλλιά της. Ωστόσο, 
η beauty expert Βάσω Νακοπούλου, 
η οποία επιµελείται την εµφάνιση της 
∆έσποινας Βανδή, άλλαξε το στυλ 
της νεαρής, µε µια ξανθιά περούκα.

Μέσα από µία ανάρτηση της 
∆έσποινας Βανδή, η Μελίνα 
Νικολαΐδη φωτογραφήθηκε µε την 
ξανθιά περούκα και πόζαρε στον 
φακό.
Στη φωτογραφία η 18χρονη η οποία 
σπουδάζει υποκριτική στο Λονδίνο, 
φαίνεται µε ξανθά µαλλιά, πιασµένα 
σε έναν χαλαρό κότσο χαµηλά 
στον σβέρκο. Η νεαρή φόρεσε ένα 
µαύρο τζιν και ένα µαύρο µπλουζάκι 
και χαµογέλασε στην κάµερα, 
φανερώνοντας τις αλλαγές στους 
διαδικτυακούς της φίλους.

LIFE STYLE/

Τ
ο εάν υπάρχουν εξω-
γήινοι είναι ένα αναπά-
ντητο ερώτηµα της αν-
θρωπότητας. Έµπειροι 

επιστήµονες και µελετητές έχουν 
αναφερθεί πολλές φορές στο θέµα 
της ύπαρξης άλλης ζωής στον γαλα-
ξία µας αλλά δεν έχουν δώσει βέ-
βαιη απάντηση.

Ο πρώτος Έλληνας µπάτσε-
λορ, Παναγιώτης Βασιλάκος, ωστό-
σο γνωρίζει τι συµβαίνει εκεί έξω 
και υποστηρίζει την ύπαρξη των 
εξωγήινων. Σε δηλώσεις του, σε 
ραδιοφωνική εκποµπή, ο ίδιος ανέ-
φερε ότi πιστεύει στους εξωγήινους, 
λόγω µιας πρώην του που είχε δει 
κάτι… ανεξήγητο στον δρόµο.

 «∆ε νοµίζω 
να µου είπαν ψέµατα»

Περιγράφοντας το συµβάν, 
εξήγησε πως όχι µόνο η ίδια, αλ-
λά και οι γονείς της του περιέγρα-
ψαν την «περίεργη συνάντηση» 
που είχαν.

«Εγώ πιστεύω στους εξωγήι-
νους. Μια πρώην σχέση µου, τα 

είχα µε µια κοπέλα από την Τσε-
χία τότε, κάποια στιγµή έτσι όπως 
περπατούσαν στον δρόµο, µέρα 
µεσηµέρι, ήρθε πάρα πολύ κοντά 
τους κάτι πολύ ανεξήγητο. Τώρα, 
να µου λένε ψέµατα ο πατέρας και 
η µητέρα της που είναι σοβαροί 
άνθρωποι, δεν νοµίζω», είπε χα-
ρακτηριστικά.

Ράινχολτ. Το όνο-
µα Ανίνα Ουκά-
τις έγινε ευρέως 
γνωστό πριν από 
λίγο καιρό, αφού 
η πρώην πορνο-
στάρ χώρισε τον 
δισεκατοµµυρι-
ούχο σύζυγο της 
για να κάνει σχέ-
ση µε  βουλευ-
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Εύη Βατίδου:
«Έψαχνα έναν
σύντροφο που θα
ήταν και πατριός
αλλά δεν
δέχτηκαν 
τα παιδιά μου»

Γ
ια το ενδεχόµενο να συµµε-
τέχει στην κριτική επιτροπή 
του My Style Rocks µίλησε 
ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποί-

ος βρέθηκε καλεσµένος στην εκπο-
µπή Breakfast@Star και µεταξύ άλ-
λων αναφέρθηκε στην Κατερίνα 
Καραβάτου, αλλά και τη Βίκυ Κου-
λιανού.

«Μη µε αδικείτε. Εγώ αυτό που 
θα ‘πρεπε να κάνω αυτή τη στιγµή εί-
ναι µία εκποµπή που να ‘χει να κά-
νει µε τη µόδα συγκεκριµένα. ∆εν µε 
ενδιαφέρουν οι ίντριγκες. ∆εν λέω 
ότι το My Style Rocks κάνει ριάλιτι, 
προς Θεού. Ίσα-ίσα επειδή δεν έκα-
νε, δεν µας έπαιζαν και τα πρωινά» εί-
πε χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς 
και συνέχισε: «Να δώσω τι; Χαχανη-
τό δεν θέλω, θλίψη δεν µε ενδιαφέ-
ρει, τη γνώση να δώσω».

«Είναι δική τους επιλογή αυτή τη 
στιγµή να είµαι ή να µην είµαι. Επει-
δή διαχειριζόµαστε πολλά χρήµα-
τα στην αγορά και διεθνώς, κάποιος 
θα πρέπει να το κατευθύνει αυτό το 
πράγµα. ∆εν νοµίζω ότι υπάρχει αρ-
τιότητα σε αυτό. Για να λέµε τα πράγ-
µατα όπως είναι: ποιος θα µπορούσε 
να καλέσει σπόνσορες, γιατί αυτή εί-
ναι η κύρια δουλειά; Εγώ έχω προϊ-
όντα που µπορούν να διαφηµιστούν 
από παιδάκια 5 χρονών µέχρι γέ-
ρους 80» πρόσθεσε.

Σε µία από τις σπάνιες 
συνεντεύξεις η Εύη 
Βατίδου µίλησε στο Happy 
Day για τις δυσκολίες που 
αντιµετώπισε µεγαλώνοντας 
µόνη τα παιδιά της αλλά και για 
το restart της ζωής της τώρα που 
έφυγαν από το σπίτι για σπουδές.

«Νοµίζω τα παιδιά πέρασαν 
ωραία µαζί µου, ήµουν άνετη 
µαµά. Και εγώ πέρασα ωραία 
µαζί τους, τα παιδιά µου ήταν 
το κίνητρό µου να σταθώ στις 
δυσκολίες που µας ήρθαν».

«Στα οικονοµικά µου δεν είχα 
ευκολία γιατί δεν τους στερούσα 
κάτι. ∆εν µπορώ να πω ότι ο 
πατέρας τους δεν βοηθούσε, ό,τι 
µου ζητούσαν τους το έδινα»

Τώρα που έφυγαν βρίσκει τον 
εαυτό της να αναπολεί τις στιγµές 
που το σπίτι της ήταν γεµάτο από 
τις φωνές τους.

Όπως είπε η συντροφικότητα 
είναι κάτι που λείπει από τη ζωή 
της. «Θα ήθελα έναν σύντροφο 
από την άλλη λέω ίσως είναι 
καλύτερα να είµαι µόνη µου. 
Μου λείπει η εσωτερική γαλήνη 
που θα µου έδινε ο σύντροφος».

«Όταν ήταν µικρά τα παιδιά 
έψαχνα έναν σύντροφο που 
θα ήταν και πατριός αλλά δεν 
δέχτηκαν τα παιδιά µου µε την 
έννοια των ευθυνών. Οι άνδρες 
µε έχουν µόνο απογοητεύσει» 
εξοµολογήθηκε.

ΛΑΚΗΣ 
ΓΑΒΑΛΑΣ 

«Η Βίκυ Κουλιανού  
έχει αδικηθεί πάρα 
πολύ. “Σάχλεψαν” 

λίγο μαζί της»

Επιστροφή έκπληξη
στο Survivor All Star

Μία επιστροφή έκπληξη θα 
έχουµε στο Survivor All Star, 
καθώς παρότι µέχρι στιγµής δεν 
είχε ακουστεί το παραµικρό, στο 
ρόστερ του παιχνιδιού θα βρίσκεται 
µία ακόµα τραγουδίστρια και 
πρώην παίκτρια.

Ο λόγος για την Ελευθερία 
Ελευθερίου!
Πολλά είναι τα ονόµατα που έχουν 

ακουστεί για το All Star Survivor, 
το οποίο ξεκινά στις 8 Ιανουαρίου 
στον ΣΚΑΙ. Ωστόσο, η εκποµπή 
«Γειά σου», παρουσίασε 
τους παίκτες οι οποίοι έχουν 
προσυµφωνήσει µε την παραγωγή.

Για ποιους πρόκειται
Σύµφωνα µε τον Κωνσταντίνο 
Αρτσίτα, η Μαριάνθη Κάσδαγλη, 
η Ελευθερία Ελευθερίου, ο Νίκος 
Γιάννης, ο Βασίλης Βασιλίκος, 
ο Στέλιος Χανταµπάκης, η Εύη 
Σαλταφερίδου, η Χριστίνα 
Κεφαλά, ο Σώζον Παλαίστρος, 
η Στέλλα Ανδρεάδου και η Ρία 
Κολοβού έχουν υπογράψει 
προσύµφωνο µε την παραγωγή 
τoυ Αντζούν για την συµµετοχή 
τους στο All Star Survivor το οποίο 
αναµένεται να κάνει πρεµιέρα τις 
πρώτες ηµέρες του νέου έτους.

Πιο καυτή από ποτέ  
η Κατερίνα Βαγκάνσια
Πρωταγωνιστεί σε νέο βί-
ντεο κλιπ και προκαλεί… τα-
χυκαρδίες! Ο λόγος για την 
πρώην παίκτρια του  Love 
Island,  Κατερίνα Βαγκάν-
σια, η οποία πρωταγωνιστεί 
στο βίντεο για το νέο χρι-

στουγεννιάτικο χιτ της Κων-
σταντίνας Καπίρη. «Κάνουµε 
το breakfast να πάµε και στο 
dinner µετά» λένε οι στίχοι 
του τραγουδιού, µε την πρώην 
παίκτρια του ριάλιτι να κλέβει 
όλα τα βλέµµατα.

«∆εν διαπραγµατεύοµαι τίποτα, 
γιατί αυτοί διαπραγµατεύονται τη δι-
κή µου φάση µε τους Τούρκους πα-
ραγωγούς, µε τους Έλληνες εδώ και 
καλά κάνουν. Το ότι πετάνε ότι «θα εί-
ναι ο τάδε κι εκείνο και το άλλο αλλά 
ο Γαβαλάς θα είναι» αυτό µε ενοχλεί. 
Εάν συσταθεί η επιτροπή και είναι 
τα πράγµατα όπως πρέπει να είναι, 
φυσικά και θα έλεγα ναι. Το φορµάτ 
πρέπει να έχει µια εξέλιξη» ξεκαθάρι-
σε ο Λάκης Γαβαλάς.

Αναφορικά µε το ενδεχόµενο η 
Κατερίνα Καραβάτου να παρουσι-
άσει το My Style Rocks, απάντησε: 
«Είναι το “κορίτσι της διπλανής πόρ-
τας” χωρίς κάποια ιδιαίτερη σχέση µε 
τη µόδα.

Για το όνοµα της Βίκυς Κουλια-
νού, που ακούστηκε, αποκάλυψε: «Η 
Βίκυ Κουλιανού έχει αδικηθεί πάρα 
πολύ. Η Βίκυ θα ήταν καλή από τα 
πρώτα GNTM, γιατί η Βίκυ είναι το 
απόλυτο, καµία σχέση µε τις υπόλοι-
πες. Από κει και πέρα «σάχλεψαν» λί-
γο µαζί της, που την έβαλαν να κάνει 
coach µια φορά µε µία υστερία και 
µετά στο Just…».

Ο Λάκης Γαβαλάς αφήνει υπο-
νοούµενα σε προσωπικό επίπεδο 
για τον Άγγελο Μπράτη και τόνισε 
ότι ο Στέλιος Κουδουνάρης επιβάλ-
λεται να βρίσκεται στην κριτική επι-
τροπή του show.
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Μ
εγάλη ανησυχία επι-
κρατούσε τις τελευ-
ταίες ηµέρες για την 
κατάσταση της υγεί-

ας της Σελίν Ντιόν. Η ανησυχία 
αυτή µεγάλωνε ολοένα και περισ-
σότερο, όσο η αγαπηµένη τραγου-
δίστρια προχωρούσε σε ακυρώ-
σεις των συναυλιών της.

∆υστυχώς, η Σελίν Ντιόν επι-
βεβαίωσε τους φόβους, αφού 
ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε µε 
µια ανίατη νευρολογική ασθένεια: 
Το Stiff Person Syndrome.

Όπως ανακοίνωσε η ίδια η 
τραγουδίστρια µέσα από ένα συ-
γκλονιστικό βίντεο, η πάθηση αυ-
τή αφήνει επηρεάζει τους µυς και 
κλειδώνει το σώµα σε άκαµπτες 
θέσεις, µε αποτέλεσµα κάποιοι να 
µην µπορούν να περπατήσουν ή 
να µιλήσουν.

Όπως αναφέρει η βρετανική 
Daily Mail, αν και δεν υπάρχει 
θεραπεία για το σύνδροµο αυτό, 
υπάρχουν θεραπείες για την επι-
βράδυνση της εξέλιξης της νόσου, 
µε την Ντιόν να αναφέρει ότι κά-
νει ό,τι µπορεί για να ελαχιστοποι-
ήσει τα συµπτώµατα.

Η 54χρονη τραγουδίστρια 
αποκάλυψε το πρόβληµα υγείας 
της στους θαυµαστές της, µε µια 
ανάρτηση στο Instagram, σηµειώ-
νοντας πως ακυρώνει την ευρω-
παϊκή της περιοδεία, στην οποία 
είχε προγραµµατίσει να εµφανι-
στεί και στην Ελλάδα, στις 9 Ιου-
νίου 2023.

Πρόκειται για µια πολύ σπά-
νια ασθένεια η οποία «χτυπά» 
τον έναν στους 1.000.000 αν-
θρώπους, σύµφωνα µε την Σελίν 
Ντιόν.

Tο συγκλονιστικό βίντεο
«Γεια σε όλους, συγγνώµη που 
µου πήρε τόσο καιρό να επικοινω-
νήσω µαζί σας. Μου λείπετε όλοι 
τόσο πολύ και ανυποµονώ να βρε-
θώ στη σκηνή και να σας µιλήσω 
από κοντά. Όπως ξέρετε ήµουν πά-
ντα ένα ανοιχτό βιβλίο ωστόσο δεν 
ήµουν έτοιµη να πω τίποτα. Αλλά 
τώρα είµαι» είπε αρχικά στο βίντεο.

«Αντιµετωπίζω ένα πρόβλη-
µα µε την υγεία µου εδώ και πο-
λύ καιρό και µου ήταν πολύ δύσκο-
λο να µιλήσω για όλα όσα περνάω. 
Πρόσφατα διαγνώστηκα µε µια 
πολύ σπάνια νευρολογική διατα-
ραχή που ονοµάζεται Stiff Person 
Syndrome και επηρεάζει έναν στο 
ένα εκατοµµύριο ανθρώπους. Αν 
και ακόµα µαθαίνουµε γι’ αυτή τη 
σπάνια πάθηση, τώρα ξέρουµε ότι 
αυτό είναι που προκαλεί όλους τους 

σπασµούς που είχα» συµπληρώνει. 
Σε άλλο σηµείο αναφέρει πως 

«δυστυχώς, αυτοί οι σπασµοί επη-
ρεάζουν κάθε πτυχή της καθηµερι-
νής µου ζωής, µερικές φορές µε δυ-
σκολεύουν όταν περπατάω και δεν 
µπορώ να τραγουδώ όπως παλιά».

Ακόµα, εξήγησε πως δουλεύει 
σκληρά µε τον θεραπευτή της για 
να ξαναβρεί την δύναµή της και να 
µπορεί να τραγουδά όπως παλιά, 
ωστόσο είναι ένας πολύ δύσκολος 
αγώνας.

«Το µόνο που ξέρω είναι ότι το 
τραγούδι είναι αυτό που έκανα όλη 
µου τη ζωή και αυτό που αγαπώ να 
κάνω περισσότερο. Μου λείπει τό-
σο πολύ. Μου λείπει να σας βλέπω 
όλους στη σκηνή. Πάντα δίνω το 
100% στα σόου µου, αλλά η κατά-
στασή µου τώρα δεν το επιτρέπει» 
καταλήγει εµφανώς συγκινηµένη.

Σοκ με ανίατη ασθένεια 
CELIN DION

Τι είναι το «Stiff Person Syndrome», από το οποίο πάσχει η γνωστή τραγουδίστρια 

∆εν υπάρχουν 
θεραπείες, µόνο αγωγή 
για την επιβράδυνση 
της εξέλιξης της νόσου, 
και η αγαπηµένη 
καλλιτέχνιδα κάνει
ό,τι µπορεί για
να ελαχιστοποιήσει
τα συµπτώµατα

Η 54χρονη 
τραγουδίστρια 
αποκάλυψε 
το πρόβληµα 
υγείας της στους 
θαυµαστές της, 
µε µια ανάρτηση 
στο Instagram, 
σηµειώνοντας 
πως ακυρώνει 
την ευρωπαϊκή 
της περιοδεία, 
στην οποία είχε 
προγραµµατίσει 
να εµφανιστεί και 
στην Ελλάδα, στις 
9 Ιουνίου 2023.
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Η 
Αµερικανίδα µπασκε-
τµπολίστρια Μπρίτ-
νεϊ Γκράινερ αφέ-
θηκε ελεύθερη µετά 

από ανταλλαγή κρατουµένων µε 
τη Ρωσία και βρίσκεται στο δρόµο 
επιστροφής της στις ΗΠΑ, ανακοί-
νωσε σήµερα ο Τζο Μπάιντεν, δίνο-
ντας τέλος σε αυτούς που ο Αµερι-
κανός πρόεδρος αποκάλεσε µήνες 
«κόλασης» που βίωσε η αθλήτρια.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών ανέφερε ότι αντάλλαξε την 
Γκράινερ µε τον Ρώσο υπήκοο Βί-
κτορ Μπουτ, έναν πρώην έµπορο 
όπλων. Η ανταλλαγή έγινε στο αε-
ροδρόµιο του Άµπου Ντάµπι στα 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, µετέ-
δωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδή-
σεων. Σύµφωνα µε κοινή ανακοί-
νωση ΗΑΕ-Σαουδικής Αραβίας, 
ο πρόεδρος των ΗΑΕ και ο πρίγκι-
πας-διάδοχος της Σαουδικής Αρα-
βίας ηγήθηκαν των προσπαθειών 
διαµεσολάβησης που εξασφάλισαν 
την απελευθέρωση της Γκράινερ σε 
ανταλλαγή κρατουµένων µε τη Ρω-
σία. Η µπασκετµπολίστρια έφτασε 
την Πέµπτη στο Άµπου Ντάµπι µε 
ιδιωτικό αεροπλάνο από τη Μόσχα 
µετά την απελευθέρωσή της από τις 
ρωσικές αρχές.

«Είναι ασφαλής, είναι σε αερο-
πλάνο, είναι καθ' οδόν για το σπίτι 
της µετά από µήνες άδικης κράτη-
σής της στη Ρωσία, υπό αφόρητες 
συνθήκες», είπε ο Μπάιντεν σε δη-
µοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. 
«Αυτή είναι µια µέρα για την οποία 
εργαστήκαµε για πολύ καιρό. ∆εν 
σταµατήσαµε ποτέ να ασκούµε πί-
εση για την απελευθέρωσή της», 
πρόσθεσε. Η Γκράινερ, 32 ετών, 
σταρ της οµάδας Φοίνιξ Μέρκιου-
ρι της Εθνικής Οµοσπονδίας Καλα-
θοσφαίρισης Γυναικών, συνελήφθη 
στις 17 Φεβρουαρίου. Οι διαπραγ-
µατεύσεις για την απελευθέρωσή 
της περιπλέχτηκαν από την εισβο-
λή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 
24 Φεβρουαρίου και την επακόλου-
θη όξυνση των σχέσεων µεταξύ Ου-
άσινγκτον και Μόσχας.

Ο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος 
Κάµαλα Χάρις είχαν σήµερα τηλε-
φωνική επικοινωνία µε την Γκράι-
νερ από το Οβάλ Γραφείο και στην 
συνοµιλία συµµετείχε η σύζυγος της 
Γκράινερ, Σερέλ. «Αυτοί οι τελευ-
ταίοι µήνες ήταν µια κόλαση για την 
Μπρίτνεϊ» και για τη σύζυγό της, δή-
λωσε ο Μπάιντεν.

Γιατί είχε συλληφθεί 
Η Γκράινερ, δύο φορές χρυσή Ολυ-

µπιονίκης, συνελήφθη σε αεροδρό-
µιο της Μόσχας όταν στις αποσκευ-
ές της βρέθηκαν φυσίγγια ατµού που 
περιείχαν λάδι κάνναβης, το οποίο 
απαγορεύεται στη Ρωσία.

Καταδικάστηκε στις 4 Αυγού-
στου σε εννέα χρόνια κάθειρξης σε 
σωφρονιστική αποικία µε την κατη-
γορία της κατοχής και λαθρεµπορίου 
ναρκωτικών. Είχε δηλώσει ένοχη, 
αλλά είπε ότι έκανε ένα «ειλικρινές 
λάθος» και πως δεν είχε σκοπό να 
παραβεί το νόµο.

Τον περασµένο µήνα οδηγήθηκε 
σε σωφρονιστική αποικία στη ρωσι-
κή περιοχή Μορντόβια για να εκτίσει 
την ποινή της. Ο Μπάιντεν παράλλη-
λα είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν 
να εργάζονται για την απελευθέρω-
ση του Πολ Γουίλαν, ενός Αµερικα-
νού πρώην πεζοναύτη, τον οποίο ο 
ένοικος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι 
η Ρωσία αντιµετωπίζει διαφορετικά. 
«∆υστυχώς, για εντελώς παράνο-
µους λόγους, η Ρωσία αντιµετωπίζει 

την περίπτωση του Πολ διαφορετικά 
από την περίπτωση της Μπρίτνεϊ. Και 
ενώ δεν έχουµε καταφέρει ακόµη να 
εξασφαλίσουµε την απελευθέρωση 
του Πολ, δεν τα παρατάµε. ∆εν θα τα 
παρατήσουµε ποτέ», είπε ο Μπάιντεν.

Ο Αµερικανός πρόεδρος ευχαρί-
στησε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 
για τη διευκόλυνση της επιστροφής 
της Γκράινερ.

Ο έµπορος όπλων 
Ο Μπουτ, 55 ετών, ήταν ένας από 
τους πιο καταζητούµενους άνδρες 
στον κόσµο πριν από τη σύλληψή 
του και ονοµαζόταν «ο έµπορος του 
θανάτου» και «εκείνος που κατατρο-
πώνει τις κυρώσεις» για την ικανό-
τητά του να παρακάµπτει τα εµπάρ-
γκο όπλων.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, ο 
Μπουτ έγινε ο πιο διαβόητος έµπο-
ρος όπλων στον κόσµο, πουλώντας 
όπλα σε κράτη µε αδίστακτα καθε-
στώτα, σε οµάδες ανταρτών και δο-

λοφόνους πολέµαρχους στην Αφρι-
κή, την Ασία και τη Νότια Αµερική. 
Για τους ειδικούς στις ρωσικές υπη-
ρεσίες ασφαλείας, το διαρκές ενδι-
αφέρον της Μόσχας για τον Μπουτ 
υποδηλώνει έντονα τους δεσµούς 
του µε τις ρωσικές µυστικές υπηρεσί-
ες. Ο Ρώσος έµπορος όπλων, Βίκτορ 
Μπουτ, «επιστρέφει σπίτι» δήλωσε 
το Κρεµλίνο µετά την ανταλλαγή.

«Ο Ρώσος υπήκοος Βίκτορ 
Μπουτ, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλά-
κισης στις ΗΠΑ για εµπορία όπλων, 
επέστρεψε στη Ρωσία ως αποτέλε-
σµα συµφωνίας µε τις ΗΠΑ για την 
ανταλλαγή του µε την Αµερικανίδα 
µπασκετµπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράι-
νερ, που κρίθηκε ένοχη στη Ρωσία 
για λαθρεµπόριο ναρκωτικών» ανα-
κοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξω-
τερικών στο TASS την Πέµπτη. «Ως 
αποτέλεσµα των προσπαθειών που 
έγιναν, καταφέραµε να συµφωνή-
σουµε µε την αµερικανική πλευ-
ρά να κανονίσουµε την ανταλλαγή 

του Βίκτορ Μπουτ για την Μπρίτνεϊ 
Γκρίνερ. Ο Ρώσος πολίτης επέστρε-
ψε στη µητέρα πατρίδα» ανέφερε το 
υπουργείο Εξωτερικών.

Θα πουλούσε πυραύλους 
Ο Μπουτ συνελήφθη το 2008 σε 
ξενοδοχείο της Μπανγκόκ στην 
Ταϊλάνδη ύστερα από επιχείρηση 
πρακτόρων των ΗΠΑ που τον κα-
τέγραψαν να προσφέρεται να που-
λήσει πυραύλους σε άτοµα που 
πίστευε ότι ήταν αριστεροί Κολοµ-
βιανοί αντάρτες.

Μετά τη σύλληψή του, εκδόθη-
κε στις ΗΠΑ παρά τις έντονες δια-
µαρτυρίες της ρωσικής κυβέρνη-
σης. Στη συνέχεια δικάστηκε και 
καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλά-
κιση το 2012 για τις κατηγορίες της 
συνωµοσίας για να σκοτώσει Αµε-
ρικανούς πολίτες. Η Μόσχα ανέ-
καθεν διακήρυττε την αθωότητά 
του, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση 
«κραυγαλέα αδικία».
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ΜΠΡΙΤΝΕΪ ΓΚΡΑΪΝΕΡ 
«Απόδραση» από τα γκούλακ

Αποφυλακίστηκε µε ανταλλαγή κρατουµένων η σταρ της οµάδας µπάσκετ
Φοίνιξ Μέρκιουρι – Οι ΗΠΑ απελευθέρωσαν διαβόητο ρώσο έµπορο όπλων 
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Αμερικανός επιχειρηματίας
συμφώνησε να αγοράσει τον Παναιτωλικό
Αλλάζει χέρια η ΠΑΕ Παναιτωλι-
κός, µε τον επί σειρά ετών ιδιοκτήτη 
του συλλόγου, Φώτη Κωστούλα, να 
φτάνει σε συµφωνία για την πώληση 
των µετοχών του στον Αµερικανό Μά-
τσιεκ Καµίνσκι. Ο πολωνικής καταγω-
γής επιχειρηµατίας δραστηριοποιείται 

στο real estate και στον τοµέα των επεν-
δύσεων, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην 
Ευρώπη. Πριν από λίγο καιρό, δηµο-
σιεύµατα του βρετανικού Τύπου τον 
ήθελαν να βρίσκεται σε προχωρηµένες 
διαπραγµατεύσεις για την εξαγορά της 
Έβερτον, όµως η συµφωνία δεν ολο-

κληρώθηκε ποτέ. Σύµφωνα µε πληρο-
φορίες, η συµφωνία των δύο πλευρών 
έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή 
Επαγγελµατικού Αθλητισµού, η οποία 
θα πρέπει να «ανάψει το πράσινο φως» 
για να ολοκληρωθεί η µεταβίβαση των 
µετοχών.

Τ
ην περασµένη Πέµπτη η 
Γερµανία αποχαιρέτησε 
το Μουντιάλ 2022, καθώς 
παρά την νίκη µε 4-2 επί 

της Κόστα Ρίκα, ο Τόµας Μίλερ και 
οι συµπαίκτες του, αποκλείσθηκαν 
από την συνέχεια του τουρνουά, µε-
τά την επικράτηση της Ιαπωνίας επί 
της Ισπανίας µε 2-1.

Και σύµφωνα µε όσα αποκαλύ-
πτει η γερµανική εφηµερίδα «Sport 
Bild», αυτός ο αποκλεισµός δεν εί-
ναι... έκπληξη, δεδοµένων όσω συ-
νέβαιναν στο «εσωτερικό» της εθνι-
κής Γερµανίας.

Οπως αναφέρεται στο σχετι-
κό δηµοσίευµα, η γερµανική οµά-
δα ήταν... χωρισµένη σε αρκετές 
υποοµάδες: «Η πολυδιαφηµισµέ-
νη ενότητα δεν υπήρχε στην εθνι-
κή οµάδα. Ρωγµές εµφανίσθηκαν 
στην δοµή της οµάδας ακόµη και 
πριν από τον πρώτο αγώνα του Πα-
γκοσµίου Κυπέλλου µε την Ιαπωνία 
(ήττα µε 2-1), που στη συνέχεια έγι-
ναν... χαντάκια. Το µεγάλο «µπλοκ» 

της Μπάγερν Μονάχου, δίχασε την 
εθνική οµάδα»! Κάποιοι παίκτες µά-
λιστα, κατηγόρησαν τον προπονητή, 
ότι είναι πιό πολύ κοντά στους Βαυ-
αρούς, τους οποίους γνωρίζει τέλεια 
από τότε που τους προπονούσε. Αυ-
τό λοιπόν δηµιουργεί ένταση.

Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος, 
για τον οποίο ο Φλικ δεν κατάφερε 
να ενώσει τους Γερµανούς διεθνείς. 
Αλλά δεν είναι και ο µοναδικός. Η 
συζήτηση σχετικά µε την χρήση του 
περιβραχιόνιου «One Love» προκά-
λεσε αρκετή ένταση, όπως εξηγεί η 
«Bild». Μια ηµέρα πριν τον αγώνα 
µε την Ιαπωνία, οι συζητήσεις γύ-
ρω από αυτό το θέµα αναστάτωσαν 

την οµάδα. Οι Νόϊερ και Γκορέτσκα, 
θέλησαν να κάνουν µια χειρονοµία 
για να εκφράσουν την δυσαρέσκειά 
τους, ενώ άλλοι παίκτες, πίστευαν 
ότι το θέµα είχε αποκτήσει µεγάλη 
βαρύτητα. Ζήτησαν µάλιστα να µην 
µιλήσουν άλλο γι’ αυτό και να µην 
κάνουν δηλώσεις ή πράξεις, µε πο-
λιτικό περιεχόµενο.

Οι αρχηγοί, Νόιερ, Γκορέ-
τσκα, Μίλερ, Κίµιχ, Ρούντιγκερ και 
Γκιουντογκάν, συγκεντρώθηκαν 
για να ψηφίσουν. Οι δύο τελευταί-
οι, ήταν εµφανώς αντίθετοι. Οµως 
η... πλευρά της Μπάγερν Μονάχου 
επικράτησε και οι Γερµανοί έβαλαν 
το χέρι τους στο στόµα σε ένδειξη 

διαµαρτυρίας, πριν την έναρξη του 
µατς µε τους Ασιάτες. Παράλλη-
λα, υπήρχε «γκρίνια» από τον Μαρ 
Αντρέ τερ Στέγκεν, ο οποίος παρα-
µένει στην... σκιά του Νόϊερ, όπως 
και από τον Κάϊ Χάβερτς, ο οποίος 
πιστεύει ότι «έπεσε θύµα» του προ-
πονητή και της εύνοιας του Φλικ 
προς τους Βαυαρούς. Αξίζει να ση-
µειωθεί, ότι από την αρχική 11άδα 
εναντίον της Ιαπωνίας, έπαιξαν πέ-
ντε παίκτες της Μπάγερν, που αυ-
ξήθηκαν σε έξι και επτά, αντίστοι-
χα, στα µατς µε την Ισπανία και την 
Κόστα Ρίκα.

Παράλληλα, η γερµαν ι -
κή εφηµερίδα, αποκαλύπτει, ότι 

ένας από τους παίκτες που αγωνί-
ζεται στην Μπάγερν Μονάχου, εί-
πε στους υπόλοιπους διεθνείς πως 
«από εδώ και πέρα, πρέπει να µεί-
νουµε όλοι µαζί».

Χαρακτηριστικό του «κλίµα-
τος» που επικρατεί στην εθνική 
Γερµανίας, είναι το γεγονός, ότι 
κατά την διάρκεια της πτήσης επι-
στροφής, η ατµόσφαιρα ήταν «πα-
γωµένη» και οι παίκτες δεν µιλού-
σαν µεταξύ τους. Το αεροπλάνο 
έκανε µια στάση στο Μόναχο για 
να αφήσει όλους τους παίκτες της 
Μπάγερν, πριν συνεχίσει το ταξίδι 
του για να πάει την υπόλοιπη οµά-
δα στον προορισµό τους. 

Κάτι, που επίσης θεωρήθη-
κε ως προνοµιακή µεταχείριση. 
Και στην περίπτωση που το απο-
καλυπτικό ρεπορτάζ, ισχύει, είναι 
βέβαιο ότι η Γερµανία, που θα δι-
οργανώσει το Euro 2024, θα πρέ-
πει να κάνει πολλή δουλειά για 
να «σηκώσει κεφάλι» και να ξα-
ναβρεί την χαµένη ενότητα.

«Χαμός» στο «εσωτερικό» 
της εθνικής Γερμανίας
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Γράφει ο Κώστας Αλατζαδάκης

Η πορτογαλική ποδοσφαιρική 
οµοσπονδία θέλησε να επαναφέ-
ρει την ηρεµία στην εθνική οµάδα 
και διέψευσε κατηγορηµατικά σή-
µερα πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο 
σκέφθηκε ν’ αποχωρήσει από την 
αποστολή της οµάδας στο Μου-
ντιάλ του Κατάρ. Η φηµολογία 
ξεκίνησε µετά την απόφαση του 
Φερνάντο Σάντος, να τον αφήσει 
εκτός αρχικής 11άδας στην εµφα-
τική νίκη µε 6-1 επί της Ελβετίας 
για τους «16» του Μουντιάλ 2022.

Σύµφωνα µε ΜΜΕ της Λισα-
βόνας ο διάσηµος Πορτογάλος 
έγινε έξαλλος µόλις έµαθε ότι δεν 
βρίσκεται στην αρχική 11άδα και 
σκέφθηκε ακόµη και να αποχωρή-
σει από το γήπεδο, αλλά και από 
την αποστολή της εθνικής Πορτο-
γαλίας. 

«Τα ΜΜΕ δηµοσίευσαν ρε-
πορτάζ το οποίο αναφέρει ότι ο 

Κριστιάνο Ρονάλντο απείλησε να 
φύγει από την εθνική οµάδα κα-
τά τη διάρκεια συζητήσεις µε τον 
οµοσπονδιακό προπονητή, Φερ-
νάντο Σάντος. Η οµοσπονδία της 
Πορτογαλίας ξεκαθαρίζει ότι ου-
δέποτε ο αρχηγός της εθνικής 
οµάδας, απείλησε να φύγει κατά 
τη διάρκεια των αγώνων του Κα-
τάρ» αναφέρει σήµερα στην ανα-
κοίνωση της και συµπληρώνει:

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δη-
µιουργεί καθηµερινά ένα µονα-
δικό ρεκόρ στην υπηρεσία της 
εθνικής οµάδας και της χώρας, 
το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό 
και το οποίο πιστοποιεί τον αδιαµ-
φισβήτητο βαθµό αφοσίωσής του 
στην εθνική οµάδα. Παρεµπιπτό-
ντως, ο βαθµός αφοσίωσής του 
παίκτη µε τις περισσότερες συµ-
µετοχές µε την Πορτογαλία φά-
νηκε και πάλι -αν χρειαστεί- στη 

νίκη επί της Ελβετίας, στη φάση 
των 16 του Παγκοσµίου Κυπέλ-
λου 2022.

Οι παίκτες της Εθνικής οµά-

δας, οι προπονητές και όλη η 
Οµοσπονδία είναι, όπως ήταν 
από την πρώτη µέρα, πλήρως 
αφοσιωµένη και ενθουσιώδης 

στην οικοδόµηση αυτού που θέ-
λει η χώρα να είναι η καλύτερη 
συµµετοχή της Πορτογαλίας πο-
τέ σε Παγκόσµιο Κύπελλο».

Ρονάλντο: Η ομοσπονδία
διέψευσε πως ο ήθελε
να φύγει από το Κατάρ

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε εί-
ναι ο νέος Ισπανός οµοσπον-
διακός προπονητής. Λίγα µό-
λις λεπτά µετά την ανακοίνωση 
αποµάκρυνσης του Λουίς Εν-
ρίκε, η οµοσπονδία ποδοσφαί-
ρου της Ισπανίας (RFEF) επέ-
λεξε να δώσει τη θέση του στον 
προπονητή της εθνικής Ελπί-
δων της Ισπανίας. Ο Ντε Λα 

Φουέντε, έχοντας περάσει από 
τις «µικρές» εθνικές οµάδες της 
Ισπανίας, κέρδισε το Ευρωπα-
ϊκό U19, U21, τους Μεσογεια-
κούς Αγώνες το 2018 και βρέ-
θηκε στη δεύτερη θέση στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες στο Τό-
κιο.

Ο 61χρονος Ντε λα Φουέ-
ντε ήταν παίκτης της Αθλέτικ 

Μπιλµπάο, µε την οποίο κέρδι-
σε και τους δύο τίτλους πρωτα-
θλήµατος υπό τον Χαβιέρ Κλε-
µέντε στις αρχές της δεκαετίας 
του 1980. Τον Μάιο του 2013, 
πέρασε την πόρτα της ισπανι-
κής οµοσπονδίας για να αναλά-
βει την ευθύνη της U19. Ήταν 52 
ετών και ήταν η αρχή µιας πο-
ρείας που εννέα χρόνια µετά τον 

οδήγησε στην θέση του προπο-
νητής της εθνικής αντρών.

Ο νέος προπονητής θα κά-
νει το ντεµπούτο του τον Μάρ-
τιο, στην προκριµατική φάση 
του Euro 2024 της Γερµανί-
ας και θα κοουτσάρει τους δύο 
πρώτους αγώνες µε τη Νορβη-
γία και τη Σκωτία. Ο διορισµός 
του θα επικυρωθεί τη ∆ευτέρα 

από το διοικητικό συµβούλιο 
της RFEF.

Να σηµειωθεί ότι πολλοί 
από τους παίκτες που ανήκουν 
στο γκρουπ που επέλεξε ο Λου-
ίς Ενρίκε στο «διπλό» του στάδιο 
ως προπονητής της Ισπανίας, 
έχουν περάσει από τα χέρια του 
Λουίς ντε λα Φουέντε, ανάµεσά 
τους οι Πέδρι, Γκάβι και Φάτι.

Ντε Λα Φουέντε: Ο διάδοχος του Λουίς Ενρίκε στην εθνική
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Μια υγιής φυτοφαγική διατροφή µε πολλά λαχα-
νικά, φρούτα, όσπρια και δηµητριακά ολικής άλεσης 
σχετίζεται µε µειωµένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος 
εντέρου (ορθοκολικού) στους άνδρες, αλλά όχι στις 
γυναίκες, δείχνει µια νέα νοτιοκορεατική-αµερικανι-
κή επιστηµονική µελέτη.

Οι ερευνητές του Πανεπιστηµίου Kyung Hee, µε 
επικεφαλής τον Jihye Kim, οι οποίοι έκαναν τη σχετική 
δηµοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «BMC Medicine», 
ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 80.000 άνδρες στις 
ΗΠΑ µε µέση ηλικία 60 ετών.

∆ιαπιστώθηκε ότι όσοι έκαναν σε καθηµερινή βά-
ση τη µεγαλύτερη φυτοφαγική διατροφή, είχαν κατά 
µέσο όρο 22% µικρότερο κίνδυνο καρκίνου του παχέος 
εντέρου, σε σύγκριση σε µε εκείνους που έκαναν τη µι-
κρότερη φυτοφαγία. Από την άλλη, δεν βρέθηκε ανά-
λογη συσχέτιση µεταξύ φυτοφαγίας-καρκίνου εντέρου 
στις γυναίκες, όπως έδειξε η ανάλυση στοιχείων για 
93.475 γυναίκες µε µέση ηλικία 59 ετών.

Ο δρ Κιµ δήλωσε ότι «ο ορθοκολικός καρκίνος εί-

ναι ο τρίτος συχνότερος παγκοσµίως και ο κίνδυνος 
ανάπτυξης του στη διάρκεια της ζωής αφορά µία πιθα-
νότητα στις 23 για τους άνδρες και µία στις 25 για τις 
γυναίκες. Προηγούµενες έρευνες είχαν παράσχει εν-
δείξεις ότι οι φυτοφαγικές δίαιτες µπορούν να παίξουν 
ρόλο στην πρόληψη του εν λόγω καρκίνου. Τα ευρή-
µατα µας δείχνουν ότι η µια υγιής φυτοφαγική δίαι-
τα σχετίζεται όντως µε µειωµένο κίνδυνο ορθοκολι-
κού καρκίνου».

«Εικάζουµε ότι οι αντιοξειδωτικές ουσίες που υπάρ-
χουν σε τροφές όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και τα 
πλήρη δηµητριακά, µπορούν να συµβάλουν στη µείω-
ση του καρκίνου του παχέος εντέρου καταστέλλοντας 
τη χρόνια φλεγµονή που µπορεί να οδηγήσει σε καρ-
κίνο», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές επεσήµαναν επίσης ότι η µελλοντική 
έρευνα θα διερευνήσει τους γενετικούς και περιβαλ-
λοντικούς παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν 
τη σχέση ανάµεσα στη φυτοφαγική διατροφή και στον 
κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου.

Η φυτοφαγική διατροφή
μειώνει τον κίνδυνο
καρκίνου του παχέος
εντέρου στους άνδρες

Τουλάχιστον ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι στη Γη 
πιστεύουν ακόµη στη µαγεία και τις πρακτικές της 

ΚΑΤΑΡΕΣ ΚΑΙ 
«ΚΑΚΟ ΜΑΤΙ»

H
πίστη στις διάφορες µα-
γικές πρακτικές είναι 
απρόσµενα εξαπλωµέ-
νη παγκοσµίως, αν και 

µε µεγάλες αποκλίσεις από χώρα 
σε χώρα, δείχνει µια νέα επιστηµο-
νική έρευνα. Ενδεικτικά, πάνω από 
το 40% των ανθρώπων - δηλαδή 
τουλάχιστον οι τέσσερις στους δέ-
κα - δηλώνουν πώς πιστεύουν ότι 
«ορισµένοι άνθρωποι είναι ικανοί 
να ρίξουν κατάρες ή να κάνουν µα-
γικά που έχουν ως αποτέλεσµα να 
συµβούν άσχηµα πράγµατα σε κά-
ποιον».

Ο Μπόρις Γκέρσµαν του Αµερι-
κανικού Πανεπιστηµίου στην Ου-
άσινγκτον, ο οποίος έκανε τη σχε-

τική δηµοσίευση στο επιστηµονικό 
περιοδικό «PLoS One», ανέλυσε 
στοιχεία για περισσότερους από 
140.000 ανθρώπους σε 95 χώρες, 
τα οποία προέκυψαν από δια ζώσης 
και τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Η 
µελέτη εκτιµά ότι τουλάχιστον ένα 
δισεκατοµµύριο άνθρωποι στη Γη 
πιστεύουν στη µαγεία µε τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο, σε µεγαλύτερο ή 
µικρότερο βαθµό.

Στο παρελθόν αρκετές έρευ-
νες έχουν δείξει ότι είναι διάχυτη 
η ιδέα πως ορισµένοι άνθρωποι 
έχουν υπερφυσικές ικανότητες και 
µπορούν να προξενήσουν κακό σε 
άλλους. Η νέα έρευνα είναι η πιο 
ολοκληρωµένη του είδους της και 
δείχνει ότι οι θρησκευόµενοι και οι 
γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στη 
µαγεία από ό,τι οι άνδρες.

Πάντως τέτοιες µαγικές πεποι-
θήσεις υπάρχουν σε όλες τις κοινω-
νικο-δηµογραφικές οµάδες. Οι άν-

θρωποι µε υψηλότερο µορφωτικό 
και οικονοµικό επίπεδο είναι λιγό-
τερο πιθανό να πιστεύουν στη µα-
γεία, αν και η διαφορά δεν είναι µε-
γάλη: οι άνθρωποι µε «πολύ καλή» 
οικονοµική κατάσταση έχουν µόνο 
6% έως 7% µικρότερη πιθανότητα 
να πιστεύουν στη µαγεία από ό,τι 
εκείνοι σε «πολύ κακή» οικονοµι-
κή κατάσταση.

Υπάρχουν πάντως µεγάλες δια-
φορές από χώρα σε χώρα. Για πα-
ράδειγµα, µόνο το 9% των Σουη-
δών πιστεύουν στη µαγεία έναντι 
90% των κατοίκων της Τυνησίας. 
∆ιάφοροι πολιτισµικοί, θεσµικοί, 
ψυχολογικοί και κοινωνικοοικονο-
µικοί παράγοντες επηρεάζουν δι-

αφορετικά την πίστη στη µαγεία. 
Ενδεικτικά, όσο πιο αδύναµοι εί-
ναι οι σύγχρονοι θεσµοί σε µια χώ-
ρα, όσο πιο χαµηλά τα επίπεδα κοι-
νωνικής εµπιστοσύνης µεταξύ των 
πολιτών, όσο πιο µικρό το επίπεδο 
καινοτοµίας και όσο πιο κοµφορµι-
στική είναι µια κουλτούρα, τόσο αυ-
ξάνει η τάση για πίστη στη µαγεία 
σε µια χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, όπως το-
νίζεται, µπορεί να βρισκόµαστε 
στον 21ο αιώνα, αλλά «όπως δεί-
χνει η έρευνα, οι µαγικές πεποι-
θήσεις παραµένουν εξαπλωµένες 
ανά τον κόσµο». Μια έρευνα του 
κέντρου ερευνών Pew είχε βρει το 
2021 πως η πεποίθηση ότι οι άν-
θρωποι µπορούν να καταραστούν 
(µε επιτυχία) κάποιον γίνεται απο-
δεκτή από τους πιστούς των πε-
ρισσότερων µεγάλων θρησκειών 
(Χριστιανούς, Ιουδαίους, Ισλαµι-
στές, Ινδουιστές κ.α.).

Όσο πιο αδύναµοι είναι 
οι σύγχρονοι θεσµοί σε 

µια χώρα, όσο πιο χαµηλά 
τα επίπεδα κοινωνικής 

εµπιστοσύνης µεταξύ των 
πολιτών, όσο πιο µικρό το 

επίπεδο καινοτοµίας και 
όσο πιο κοµφορµιστική 

είναι µια κουλτούρα, τόσο 
αυξάνει η τάση για πίστη 
στη µαγεία σε µια χώρα



ΚΡΙΟΣ
Βρείτε έξυπνες στρατηγικές που θα σας βο-
ηθήσουν να φτάσετε τους στόχους σας πιο 
γρήγορα, χωρίς όµως να θεωρείτε ότι τα ξέ-
ρετε όλα και υποτιµάτε τη γνώµη των άλ-
λων. Προωθήστε τα επαγγελµατικά σας 
σχέδια, γιατί έχετε τις δυνατότητες. Ξεφύ-
γετε για λίγο από τον κόσµο σας και θα εκ-
πλαγείτε από τις ευκαιρίες που θα σας δο-
θούν τόσο στον επαγγελµατικό σας τοµέα, 
όσο και στον προσωπικό.

ΤΑΥΡΟΣ
Οι σχέσεις σας δεν άλλαξαν ποιοτικά από 
µόνες τους, απλά εσείς αλλάξατε προς το 
καλύτερο και έτσι τώρα µπορείτε να βασί-
ζεστε περισσότερο σε αυτές και χωρίς βια-
σύνες. Έρχονται στην επιφάνεια παλιά συ-
ναισθήµατα και πάθη που για καιρό είχατε 
ξεχασµένα και που ίσως πιστεύατε ότι δε 
θα τα ξανανιώσετε. Αναγνωρίστε τη σω-
στή έννοια της οµορφιάς και της δηµιουρ-
γίας και χρησιµοποιήστε τα για την καλυτέ-
ρευσή σας. 

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Τα προβλήµατα µπαίνουν στην άκρη και η 
ψυχολογία σας θα είναι απόλυτα ικανοποι-
ητική, για να προχωρήσετε σε κατακτήσεις. 
Ανανεώστε τη γκαρνταρόµπα σας και βάλ-
τε περισσότερο χρώµα στη ζωή σας. Τολ-
µήστε και πρωτοτυπήστε ταυτόχρονα για να 
εντυπωσιάσετε τους πάντες µε τη φινέτσα, 
το στυλ και πάνω απ’ όλα τον αέρα σας. Οι 
συζητήσεις και οι προτάσεις για καινούριες 
συνεργασίες και συµφωνίες, θα πέφτουν 
βροχή. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Συνεχίστε να κάνετε οικονοµίες, για να 
µπορέσετε να λικνιστείτε στο χορό της σπά-
ταλης. Πειραµατιστείτε στις αλλαγές που 

θέλετε να κάνετε και µετά θέστε τους µα-
κροχρόνιους στόχους σας, φροντίζοντας να 
συλλέγετε πληροφορίες για τα µελλοντικά 
σας εργασιακά ενδιαφέροντα. Κάντε µια 
καινούρια αρχή, αφιερώνοντας πιο πολύ 
χρόνο στον εαυτό σας και χτίστε τη ζωή σας 
πάνω σε βάσεις που στηρίζονται στην καθα-
ρή γνώση της βαθύτερης αλήθειας.

ΛΕΩΝ
∆είτε µε πρακτικό µυαλό τι σας συµφέρει να 
κρατήσετε και τι όχι, γιατί ακόµα και αν δεν 
καταλήξετε σε κάποια συµφωνία, δεν είναι 
κακό µέσα από τις γνωριµίες που θα κάνετε 
να αναπτύξετε την κοινωνική σας ζωή. Πιο 
ευνοϊκή µαζί σας δε θα µπορούσε να είναι 
η τύχη απ’ ότι τώρα. Η εύνοια σε όλο της το 
µεγαλείο και σε όλους τους τοµείς. Ακολου-
θήστε έξυπνες στρατηγικές και δε θα βγεί-
τε χαµένοι. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Γίνετε λίγο πιο µοντέρνοι και αφήστε στην 
άκρη τις παλιές συνταγές για την εργασία 
σας. Προσπαθήστε να µάθετε καινούριες µε-
θόδους για να φτάσετε στην επιτυχία. ∆εί-
τε τις υποθέσεις που σας απασχολούν µέ-
σα από διαφορετικές οπτικές γωνίες τώρα 
που είστε πιο ευαισθητοποιηµένοι. Οι απο-
φασιστικές και δυναµικές ενέργειες σας ευ-

νοούν. ∆ηµιουργήστε ροµαντική ατµόσφαι-
ρα για να υποδεχθείτε το σύντροφό σας. 
Εκτιµήστε σωστά τους ανθρώπους που σας 
έχουν βοηθήσει στο παρελθόν.

ΖΥΓΟΣ
Σε ότι αφορά την εργασία σας φροντίστε να 
γνωρίζετε όλες τις παραµέτρους. Χαλαρώ-
στε διασκεδάζοντας και συζητώντας µε τους 
φίλους σας. Κάντε τις επιλογές σας στους 
άµεσους συνεργάτες σας, βάζοντας µπροστά 
τα θετικά κριτήρια. Όταν µιλάτε για άτοµα 
που µπορεί να παίξουν σηµαντικό ρόλο για 
εσάς, να είστε προσεκτικοί. Μην εκτίθεστε 
σε χώρους που µπορεί να σας δηµιουργή-
σουν εκνευρισµό. Αντιδράστε απέναντι σε 
τυποποιηµένες καταστάσεις που δε σας αφή-
νουν να σκεφτείτε ψύχραιµα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Μην επιτρέπετε σε οικογενειακά πρόσωπα 
να σας επιβάλλουν τις απόψεις τους. Βρε-
θείτε παρέα µε άτοµα που ταιριάζουν στην 
ιδιοσυγκρασία  και στα χαρακτήρα σας. 
Βάλτε προτεραιότητες στη ζωή σας και µην 
επωµίζεστε εσείς όλα τα βάρη. Αφήστε κα-
τά µέρους τις σκέψεις που σας πληγώνουν 
και δείτε τα πράγµατα µε αισιοδοξία. Μην 
εµπλέκεστε σε συζητήσεις για καταστάσεις 
του παρελθόντος που δε σας βοηθούν να ξε-
χάσετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φανείτε προνοητικοί µε τη διαχείριση των 
εξόδων σας για να µη βρεθείτε σε αδιέξο-
δο. Να είστε ευέλικτοι σε κάποιες καθυστε-
ρήσεις που µπορεί να προκύψουν. Εάν ένας 
τοµέας της δουλειάς σας δε σας ικανοποιεί, 
αφήστε να τον αναλάβει άλλος. Οργανώστε 
το χρόνο σας µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ασχο-
ληθείτε µε πράγµατα που να σας ενθουσιά-
ζουν. Μην καθυστερείτε στο να λύσετε µια 
παρεξήγηση µε κάποιο συνεργάτη σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
∆ώστε έµφαση σε εκείνες τις υποχρεώσεις 
που είχατε αµελήσει τώρα τελευταία. Αξιο-
ποιήστε την υποµονή που διαθέτετε και κάντε 
το ανάλογο πλάνο στρατηγικής. Βελτιώστε 
κάποια σχέση σας που έχει προβλήµατα λό-
γω κακής επικοινωνίας. Μην εξαντλείτε την 
αντοχή σας µε ανθρώπους που δε σας κατα-
λαβαίνουν. Βάλτε χι στη µοναξιά που δε σας 
ταιριάζει, µια που δε θα χρειάζεται πλέον να 
σπαταλιέστε σε περίεργες και χωρίς νόηµα 
σχέσεις, αλλά σε µία που θα είναι ιδανική.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Η κοινωνική ζωή, η επαγγελµατική καταξίω-
ση, οι στόχοι καριέρας και ο συναισθηµατικός 
τοµέας, είναι στην πρώτη γραµµή του ενδια-
φέροντος και µπορείτε να τα κυνηγήσετε µε 
επιτυχία. Οι ευνοϊκές όψεις που θα σχηµατι-
στούν για το ζώδιό σας, θα κάνουν τα σχέδια 
και τα όνειρά σας να αρχίσουν να παίρνουν 
σάρκα και οστά. Ανέλπιστη τύχη και µεγάλη 
εύνοια να περιµένετε στον ερωτικό σας τοµέα. 

ΙΧΘΥΣ
Οι µέρες φέρνουν συζητήσεις, συναντήσεις 
και επαφές τόσο στον επαγγελµατικό σας το-
µέα µε τους συνεργάτες σας, όσο και στο συ-
ναισθηµατικό, µε το σύντροφό σας. Έχετε 
σκεφτεί να αποµακρυνθείτε από οποιαδήπο-
τε σχέση δε σας ωφελεί και τώρα αποφασίζε-
τε να βρείτε µια δηµιουργική διέξοδο, που θα 
είναι και η µοναδική λύση για να µπορέσε-
τε να ανανεωθείτε. Θα αρχίσετε να νιώθετε 
ερωτικοί, ώστε να ανακαλύψετε τις βαθύτερες 
ανάγκες σας και να έχετε σηµαντική εξέλιξη.

Στις 11 η Αφροδίτη περνάει στον Αιγόκερω και θα σας θυµίσει πως πρέπει να κινηθείτε µε γνώµονα τη λογική στα 
επιµέρους σχέδιά σας και να µη χτίζετε πάνω στην άµµο πύργους. Καλή η φαντασία για να δηµιουργήσετε, αλλά 
πρέπει να έχει και όρια. Στις 12 ο Ήλιος στον Τοξότη σε εξάγωνο µε τον Κρόνο στον Υδροχόο, επικεντρωθείτε στα 
εργασιακά σας θέµατα και βρείτε λύσεις σε σχέδια που έχουν κολλήσει µόνοι ή µε τη βοήθεια των συνεργατών σας.

Λογική και όχι πύργους στην άμμο

STAR WARS/10/12-16/12

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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Ξ
εκινάει στις 20 ∆εκεµβρί-
ου η τριπλή αύξηση των 
συντάξεων και στη συνέ-
χεια, στα τέλη Ιανουαρί-

ου, θα καταβληθεί η οριζόντια αύξη-
ση του 7,75%. 

Αυξήσεις από 35 έως 155 ευρώ 
θα λάβουν 1,7 εκατ. συνταξιούχοι τον 
Ιανουάριο του 2023 µε την πρώτη θε-
τική αναπροσαρµογή των αποδοχών 
τους σε ποσοστό 7,75% ύστερα από 
12 χρόνια. 

Την αύξηση αυτή λαµβάνουν:
Πρώτον, όλοι οι νέοι συνταξιού-

χοι, δηλαδή όσοι βγήκαν στη σύντα-
ξη από 13/5/2016 και µετά.

∆εύτερον, όσοι παλαιοί συντα-
ξιούχοι διατηρούν προσωπική δια-
φορά, µετά τον επανυπολογισµό της 
σύνταξης, αλλά αυτή η προσωπική δι-
αφορά είναι µικρότερη από το ποσό 
της αύξησης.

Πώς θα γίνει ο υπολογισµός 
από 1/1/2023
Το ποσοστό αύξησης των κύριων συ-
ντάξεων από 1/1/2023 θα ισούται µε 
το ήµισυ του αθροίσµατος του ετήσι-
ου ποσοστού µεταβολής του ΑΕΠ και 
του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τι-
µών καταναλωτών (δηλαδή του πλη-
θωρισµού) του προηγούµενου έτους.

Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπο-
νται στο νοµοσχέδιο, από εδώ και στο 

εξής, η απόφαση της αναπροσαρµο-
γής των συντάξεων θα εκδίδεται µέ-
χρι το τέλος της χρονιάς, λαµβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία της Εισηγητικής 
Έκθεσης του κρατικού προϋπολογι-
σµού του έτους που αφορά.

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 αυτή καθιερώνε-
ται µια σταθερή βάση υπολογισµού 
της αναπροσαρµογής των συντά-
ξεων µε επαληθεύσιµα και σταθε-
ρά ετήσια στοιχεία. Σηµειώνεται ότι 
στο νοµοσχέδιο αποσαφηνίζεται ότι 
το ποσό της βασικής σύνταξης του τ. 
ΟΓΑ ορίζεται σε 360 ευρώ και, από 
1/1/2023, αυξάνεται µε τον τρόπο 
που προαναφέρθηκε.

Παράδειγµα 1: Εάν ένας παλαι-
ός συνταξιούχος διατηρεί προσωπι-
κή διαφορά 45 ευρώ και προκύπτει 
συνολικό ποσό αύξησης σύνταξης 
60 ευρώ για τη σύνταξή του, θα λάβει 
πραγµατική αύξηση 15 ευρώ. Αυτοί 
οι οποίοι θα δουν λογιστική και όχι 

πραγµατική αύξηση θα είναι οι πα-
λαιοί συνταξιούχοι (όσοι συνταξιο-
δοτήθηκαν πριν από τις 13/5/2016), 
οι οποίοι έχουν µεγάλη προσωπική 
διαφορά. Η αύξηση στη σύνταξή τους 
θα µειώσει την προσωπική διαφορά 
τους και όταν αυτή εξαφανιστεί θα 
µπορούν να λάβουν και αυτοί πραγ-
µατικές αυξήσεις, τα επόµενα χρόνια.

Παράδειγµα 2: Παλαιός συντα-
ξιούχος µε προσωπική διαφορά 100 
ευρώ, σε περίπτωση αύξησης σύντα-
ξης 60 ευρώ, θα µειώσει την προσω-
πική του διαφορά στα 40 ευρώ. Σε 
επόµενη αύξηση της ίδιας τάξης ( 60 
ευρώ) θα µηδενίσει την προσωπική 
του διαφορά και θα λάβει και 20 ευ-
ρώ πραγµατική αύξηση. 

Οι αυξήσεις
Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι 
στις χαµηλές συντάξεις, όπως είναι 
του ΟΓΑ, µε τη µέση σύνταξη στα 454 
ευρώ, η αύξηση κατά 7,75% θα είναι 
35 ευρώ τον µήνα. Για τις υψηλές συ-
ντάξεις των 2.000 ευρώ, η αύξηση θα 
είναι 155 ευρώ, ενώ για τις περίπου 
25.000 υψηλές συντάξεις των 2.500 
ευρώ και άνω προκύπτουν αυξήσεις 

άνω των 193 ευρώ τον µήνα. Για τους 
συνταξιούχους που λαµβάνουν συ-
ντάξεις από 800 ως 1.350 ευρώ, οι 
µηνιαίες αυξήσεις κυµαίνονται µετα-
ξύ 62 ευρώ και 105 ευρώ.

Οι αυξήσεις θα πιστωθούν στα 
τέλη Ιανουαρίου (µε τις συντάξεις 
Φεβρουαρίου): α) στις ήδη κατα-
βαλλόµενες συντάξεις του ΕΦΚΑ 
(ανταποδοτική και εθνική), β) στα πο-
σά της εθνικής σύνταξης κάθε κατη-
γορίας (γήρατος αναπηρίας θανάτου), 
γ) στο κατώτατο όριο της σύνταξης λό-
γω θανάτου, δ) στη σύνταξη των ανα-
σφάλιστων υπερηλίκων ΟΓΑ, όπως 
και στο παρόµοιο επίδοµα του ΟΠΕ-
ΚΑ, και ε) στα κατώτατα όρια εθνικής 
σύνταξης αναπηρίας.

Επιπλέον οφέλη
Σύµφωνα µε τον ΕΦΚΑ µία τουλά-
χιστον αύξηση θα λάβουν 2.499.285 
συνταξιούχοι, διπλή αύξηση θα λά-
βουν 1.344.696 εκατ. συνταξιού-
χοι και τριπλή αύξηση θα λάβουν 
185.649 συνταξιούχοι. Ειδικότερα, 
οι αυξήσεις, πέραν από την οριζόντια, 
προκύπτουν και από:
1. Κατάργηση εισφοράς αλλη-

λεγγύης. Αυξηµένη σύνταξη θα λά-
βουν 900.000 συνταξιούχοι λόγω 
κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης στις 21 µε 23 ∆εκεµβρί-
ου (µαζί τις συντάξεις Ιανουαρίου). 
Η κατάργηση θα δώσει ετήσια αύξη-
ση στις αποδοχές τους που ξεκινούν 
από 22 ευρώ και ξεπερνούν τα 676 
ευρώ τον χρόνο για τα υψηλά εισοδή-
µατα. Επί της ουσίας θα απαλλαγούν 
από την εισφορά όσοι έχουν µηνιαίες 
αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ.
2. «Νόµος Βρούτση». Θα γίνει η 
πληρωµή της 4ης δόσης από την αύ-
ξηση του επανυπολογισµού συντά-
ξεων για 280.000 παλιούς συνταξι-
ούχους στις 21 µε 23 ∆εκεµβρίου. 
Η µέση αύξηση που θα λάβουν από 
την 4η δόση είναι από 7 έως 39 ευ-
ρώ. Στην κατηγορία των αυξήσεων 
λόγω επανυπολογισµού ανήκουν πε-
ρίπου 280.000 παλαιοί συνταξιούχοι 
µε 30 και κυρίως µε 33 έτη ασφάλι-
σης και άνω.
3. Επίδοµα. Στις 20 ∆εκεµβρίου θα 
γίνει η καταβολή της εφάπαξ ενίσχυ-
σης των 250 ευρώ σε 1.194.806 χα-
µηλοσυνταξιούχους στις 20 ∆εκεµ-
βρίου.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
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Από 35 έως 155 ευρώ τον μήνα η μέση αύξηση
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Για τους συνταξιούχους που λαµβάνουν συντάξεις από 800 ως 1.350 ευρώ,
οι µηνιαίες αυξήσεις κυµαίνονται µεταξύ 62 ευρώ και 105 ευρώ.
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