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Αλέξης-Νίκος:  
«Συμπέθεροι» 

σε υποκλοπές και Καϊλή  
■ Σελ. 8-9

Γ. Καντέλης:
ΚΩΔΙΚΟΣ: ΤΣΕΠΗ

Με κοινωνική πολιτική και μέτρα
ενίσχυσης των εισοδημάτων των πολιτών 

προς τις εκλογές η κυβέρνηση 
■ Σελ. 4-5
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Έχει και...
ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ, ΝΙΚΟ
Πως ο Ανδρουλάκης από το 15% και
τις προσδοκίες, έφτασε στο 10%-11%
και ακόμη δεν έχει τελειώσει το «έργο»

Hλίας Αποστολόπουλος
(Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού)

«Νοικοκύρεμα 
οικονομικών

και σημαντικό 
έργο»
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■ Σελ. 2

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
Κωνσταντίνος Μπογδάνος
«Είμαι δεξιός και 

συντηρητικός»
■ Σελ. 14-15

του Νίκου Μπακουλόπουλου

Χαμός και με
τα ψηφοδέλτια στην 

Χαριλάου Τρικούπη

ΠΟΙΟΙ
ΞΕΘΑΒΟΥΝ...
ΣΑΛΑΛΕ∆ΕΣ

Η ΣΥΡΙΖΑϊκή 
ρητορική 
και τα περί
«προοδευτικής
κυβέρνησης» 
α λα Τσίπρα
βυθίζουν
το ΠΑ-ΣΟΚ

Δ. Καμπουράκης:

ΚΑΛΠΗ
Καζάνι μάγειρα ή καζάνι μάγισσας; ■ Σελ. 12-13

Έρχεται στην «ΤΡ» 
αποκαλυπτική έρευνα
Alpha Bank και... παρακολουθήσεις, κόκκινα δάνεια 
– Πώς εξαγοράστηκε η Εµπορική – Ποιοι έχασαν και 
ποιοι κέρδισαν
Πληθαίνουν οι φήµες για εµπλοκή µεγάλης συστηµικής 
τράπεζας σε υπόθεση παράνοµων παρακολουθήσεων, 
ένα θέµα το οποίο «παίζει» πολύ τελευταία, στην πολιτική 
ζωή της χώρας. 
Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τράπεζα, 
δεν είναι άλλη από την Αlpha Bank, γεγονός που 
δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στις εν λόγω φήµες. ∆εν 
γνωρίζουµε αν αληθεύουν ή όχι, αλλά είναι βέβαιο 
ότι δεν θα το αφήσουµε έτσι και τις επόµενες ηµέρες 
θα υπάρχει αρκετό υλικό προς συζήτηση. Ίδωµεν...
Όµως η συγκεκριµένη τράπεζα, έχει ακουστεί και στο 
παρελθόν για διάφορα. Όπως, λόγου χάρη, το πώς 
έγινε η εξαγορά της Εµπορικής, ποιοι κέρδισαν και ποιοι 
έχασαν, αλλά και για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων.
Θα επανέλθουµε...



Τ
ο κέρδος για κάθε νοικοκυριό 
από το καλάθι του νοικοκυ-
ριού ανέρχεται σε 1004 ευρώ 
τον χρόνο, είπε ο υπουργός 

Ανάπτυξης κι Επενδύσεων 'Αδωνις Γε-
ωργιάδης µιλώντας στον τηλεοπτικό 
σταθµό mega. Σύµφωνα µε τον ίδιο, 
την πρώτη εβδοµάδα της λειτουργίας 
του µέτρου το καλάθι κόστιζε 125 ευ-
ρώ, ενώ 8 εβδοµάδες µετά πλέον κο-
στίζει 107,5 ευρώ, παρουσιάζοντας µεί-
ωση κατά 14%.

   Επίσης σε ανάρτησή του στα µέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός 
αναφέρει: «Αναλυτικά αποτελέσµατα 
8η εβδοµάδα καλάθι: Μείωση από την 
αρχή στο µέσο καλάθι από 125Euro σε 
107,5.Euro -14%, -17,5Euro/εβδοµάδα, 
-75,5Euro/µήνα, -907Euro/έτος (1,27 
βασικοί µισθοί). Χωρίς τα ηλεκτρονικά 
καταστήµατα από 116Euro σε 97 -17%, 
-19,3Euro/εβδοµάδα -84Euro/µήνα και 
-1.004Euro/έτος».

    «∆εν υπάρχει αισχροκέρδεια, οι 
τιµές ανέβηκαν από τον πληθωρισµό. 
Η άνοδος του πληθωρισµού δεν είναι 
αποτέλεσµα αισχροκέρδειας, οφείλε-
ται σε αντικειµενικούς λόγους», είπε ο 
κ. Γεωργιάδης και συµπλήρωσε πως το 
καλάθι του νοικοκυριού δεν κατάφερε 
να σταµατήσει τον πληθωρισµό.

   Σύµφωνα µε τον κ. Γεωργιάδη, 
η κυβέρνηση πήρε µία σειρά µέτρων, 
όπως το καλάθι του νοικοκυριού, µείω-
ση ασφαλιστικών εισφορών και κατάρ-
γηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ώστε 
να ενισχύσει έµµεσα τους µισθούς.

   «Η κυβέρνηση πιστεύει ακράδα-
ντα στη µείωση φόρων. Έχουµε µει-
ώσει 26 φόρους και ασφαλιστικές 

εισφορές. ∆εν µπορούµε εν µέσω πλη-
θωρισµού να κάνουµε γενικά µέτρα 
µείωσης φόρων πια, δεν το επιτρέπει 
το Eurogroup και οι αγορές», είπε.

   Απαντώντας σε ερώτηση δηµο-
σιογράφου ότι υπάρχουν παράπονα 
από πολίτες που µένουν στην περιφέ-
ρεια και στα νησιά, ότι δεν µπορούν να 
κάνουν χρήση του καλαθιού του νοι-
κοκυριού, επειδή δεν υπάρχουν στην 
περιοχή τους µεγάλες αλυσίδες σού-
περ µάρκετ ο υπουργός σηµείωσε πως 
υπάρχουν κάποια νησιά που δεν έχουν 
µπει στο καλάθι του νοικοκυριού, τα 
οποία είναι λίγα, ενώ το µέτρο έχει κα-
λύψει πάνω από 90% του πληθυσµού.

   «Το 95% του πληθυσµού έχει κα-
λάθι του νοικοκυριού. Το ότι µπορεί σε 

κάποιο αποµακρυσµένο σηµείο να µην 
έχει µεγάλο σούπερ µάρκετ, το δέχο-
µαι. ∆εν µπορούµε να πάµε στο κάθε 
νησί να φτιάχνουµε σούπερ µάρκετ. 
Ο λόγος που έχουµε βάλει τα σούπερ 
µάρκετ στο καλάθι του νοικοκυριού και 
όχι τις µικρότερες αλυσίδες είναι πολύ 
απλός. Εάν βάλω τα µικρότερα κατα-
στήµατα στο «καλάθι» θα τα καταστρέ-
ψω», εξήγησε.

   «Επιβραβεύουµε την προσπάθεια 
των σούπερ µάρκετ να χαµηλώσουν τις 
τιµές. Εάν βάλω τα µικρά καταστήµα-
τα, που δεν µπορούν να ανταγωνιστούν 
τις τιµές των σούπερ µάρκετ, θα δούµε 
τα µίνι µάρκετ πάντα να είναι ακριβό-
τερα. Καλό θα τους κάνει ή κακό;», δι-
ερωτήθηκε.

Εγγύηση για 
όλους και για όλα 

Editorial

∆ύο εβδοµάδες µετά τη συνάντηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη µε τον Αλβανό 
οµόλογό του στα Τίρανα και την αναβολή 
– τότε, λόγω «καιρικών συνθηκών» – 
της επίσκεψής στα χωριά της ελληνικής 
εθνικής µειονότητας, πραγµατοποιήθηκε η 
«περιοδεία» – ορόσηµο. 
Τότε κάποιοι κακεντρεχείς είχαν πει ότι ο 
πρωθυπουργός «δεν τολµάει να πάει». Και 
όµως πήγε! Τι έχουν να πούνε τώρα; Τίποτα, 
έχουν λουφάξει.  Νόµιζαν ότι ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης είναι σαν τους άλλους. Αµ δε!
Ήταν τον χειµώνα του 1991 όταν για τελευταία 
φορά είχε επισκεφθεί τη ∆ερβιτσάνη 
Έλληνας πρωθυπουργός – ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης. Και µόνο αυτό µετατρέπει 
την επίσκεψη σε ορόσηµο για τη θητεία του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ πρόκειται για 
ταξίδι υψηλού συµβολισµού αλλά και λεπτών 
διπλωµατικών χειρισµών.
Σε κλίµα έντονης συγκινησιακής φόρτισης 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
απηύθυνε χαιρετισµό στους οµογενείς µας 
που του επιφύλαξαν ενθουσιώδη υποδοχή 
στην παραλία της Χειµάρρας. Υπό τον 
ήχο των συνθηµάτων "Ελλάς Ελλάς µη 
µας ξεχνάς" ο Κυρ. Μητσοτάκης εµφανώς 
συγκινηµένος τόνισε ότι νιώθει µεγάλη τιµή 
που είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός 
που επισκέπτεται τη Χειµάρρα, µετά από τόσα 
χρόνια.
"Η εθνική µειονότητα της Αλβανίας θα 
έχει στο πρόσωπό µου έναν σταθερό 
συµπαραστάτη στα δίκαια αιτήµατά σας. Είστε 
γέφυρα φιλίας µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. 
Είµαι και θα παραµείνω υποστηρικτής της 
ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας και 
υποχρέωση της Αλβανίας είναι ο πλήρης 
σεβασµός των δικών σας δικαιωµάτων στο 
θέµα αυτοπροσδιορισµού, στο θέµα της 
γλώσσας και στο ζήτηµα των περιουσιακών 
σας δικαιωµάτων" επεσήµανε χαρακτηριστικά 
ο Κυρ. Μητσοτάκης επιµένοντας ότι µε 
πνεύµα συνεργασίας όλα αυτά θα επιλυθούν, 
"Σας το εγγυώµαι προσωπικά".
Εν κατακλείδι, µπορούµε να πούµε ότι 
και στην εξωτερική πολιτική και στη 
διπλωµατία, όπως και στην οικονοµία, όπως 
και στην κοινωνική υποδοµή, ο έλληνας 
πρωθυπουργός δεν «πιάνεται». Γι’ αυτό και 
οι πολίτες θα τους εµπιστευτούν άλλη µια 
κρίσιµη τετραετία το τιµόνι της χώρας.
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Μ
ε προµετωπίδα την 
κοινωνική πολιτι-
κή, προβάλλοντας 
τα µέτρα που έχουν 

ληφθεί για την ενίσχυση των ει-
σοδηµάτων και την στήριξη των 
ευάλωτων κοινωνικών στρωµά-
των για να αντιµετωπίσουν τις 
συνεχείς και αλληλεπικαλυπτό-
µενες κρίσεις, θα βαδίσει προς 
τις εκλογές η κυβέρνηση. 

Οι επόµενοι τρεις µήνες απο-
τελούν σύµφωνα µε τον σχεδια-
σµό του Μεγάρου Μαξίµου ένα 
κρίσιµο χρονικό διάστηµα κατά 
το οποίο θα ξεδιπλωθεί όλο το 
εύρος των πρωτοβουλιών που 
έχουν ψηφισθεί και οι πολίτες θα 
δουν στην τσέπη τους το όφελος 
από αυτές τις πολιτικές, µε συνερ-
γάτες του κ. Μητσοτάκη να απο-
κλείουν σε αυτό το διάστηµα πο-
λιτικές εξελίξεις, ενώ και ο ίδιος 
έχει διαµηνύσει στους υπουργούς 
του ότι «µέχρι να οδηγηθούµε 
στις εκλογές στο τέλος της τετρα-
ετίας έχουµε ακόµα πολύ πλού-
σιο κοινοβουλευτικό έργο για το 
2023».

Η µεγαλύτερη αγωνία της 
κοινωνίας, όπως αποτυπώνεται 
σε όλες τις έρευνες, είναι η ακρί-
βεια και η δυνατότητα να αντα-
ποκριθεί στις υποχρεώσεις της. 
Η απάντηση στο ερώτηµα ποιος 

εγγυάται ότι µπορεί να διαχειρι-
στεί καλύτερα την οικονοµία και 
να στηρίξει τα νοικοκυριά να ξε-
περάσουν την πληθωριστική και 
ενεργειακή κρίση εκτιµάται ότι 
θα καθορίσει και το αποτέλεσµα 
των εκλογών. 

Απαντά µε λύσεις 
ο Κυριάκος 
Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι διατε-
θειµένος να αφήσει την κοινωνι-
κή ατζέντα στον κ. Τσίπρα, αντι-
θέτως, σκοπεύει να αναδείξει το 
κοινωνικό πρόσωπο της δικής 
του πολιτικής που όπως τονίζουν 
στελέχη του Μεγάρου Μαξίµου 
«απαντά µε πράξεις και ουσιαστι-
κές λύσεις στα προβλήµατα των 
πολιτών, ενώ η αντιπολίτευση 
αναλώνεται σε θεωρητικολογία 
και οξύτητα». Οι παρεµβάσεις του 
πρωθυπουργού το επόµενο διά-
στηµα θα απευθύνονται στη µε-
σαία τάξη και τους εργαζόµενους 
αναδεικνύοντας το «λαϊκό χαρα-
κτήρα της κεντροδεξιάς παράτα-
ξης» απέναντι στους «αριστερούς 

Με κοινωνική πολιτική και µέτρα 
ενίσχυσης των εισοδηµάτων των πολιτών 
προς τις εκλογές η κυβέρνηση 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΤΣΕΠΗ
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του χαβιαριού και των φιλελεύθε-
ρων πολυτελείας».

Τα χρήµατα 
που θα δοθούν 
Στις τελευταίες ηµέρες του 2022 
καταβάλλεται η έκτακτη οικο-
νοµική ενίσχυση 250 ευρώ σε 
2,4 εκατοµµύρια ευάλωτους πο-
λίτες, η διπλή δόση του Ελάχι-
στου Εγγυηµένου Εισοδήµατος 
σε 224.938 δικαιούχους, µιάµιση 
επιπλέον µηνιαία δόση επιδόµα-
τος παιδιού σε 820.047 δικαιού-
χους οικογενειακού επιδόµατος 
παιδιών και θα πιστωθούν 190 
εκατ. ευρώ, από τα συνολικά 300 
εκατ. ευρώ που έχουν υπολογι-
στεί για το επίδοµα θέρµανσης. 
Την 1η Ιανουαρίου 1.700.000 
συνταξιούχοι θα δουν για πρώτη 
φορά αύξηση κοντά στο 8%, ενώ 
ακόµα 1.000.000 θα έχουν έµ-
µεσο όφελος από την πλήρη κα-
τάργηση της Εισφοράς Αλληλεγ-
γύης και το ίδιο ισχύει για τους 
δηµοσίους υπαλλήλους. Επί-
σης, τον Φεβρουάριο τίθεται σε 
εφαρµογή το «market pass», ένα 
σχεδόν οριζόντιο µέτρο, που θα 
καλύψει την άνοδο του πληθωρι-
σµού, καθώς θα επιστρέφεται σε 
8,4 εκ πολίτες το 10% των δαπα-
νών για αγορές στα σούπερ µάρ-
κετ και σε όλες τις επιχειρήσεις 
τροφίµων. ∆εδοµένη είναι και η 
συνέχιση της επιδότησης των λο-
γαριασµών ηλεκτρικής ενέργειας 
για τους επόµενους µήνες, µε πη-
γές της κυβέρνησης να διευκρι-
νίζουν ότι δεν αναµένονται άλλα 
µέτρα για τους επόµενους µήνες, 
καθώς ταυτόχρονα µε την στήρι-
ξη της κοινωνίας θα πρέπει να δι-
ασφαλίζεται και η δηµοσιονοµι-
κή ισορροπία.

Το βασικό πολιτικό  
µήνυµα
Το βασικό πολιτικό µήνυµα της 
προεκλογικής καµπάνιας που 
ήδη σχεδιάζεται σε Πειραιώς και 
Ηρώδου Αττικού είναι «µεγαλύ-
τερη ανάπτυξη, καλύτερες απο-

δοχές, περισσότερο διαθέσιµο 
εισόδηµα». Αυτό θα προβληθεί 
ως το βασικό στοίχηµα της επό-
µενης τετραετίας για µια νέα κυ-
βέρνηση της Ν∆ µε αρχής γενο-
µένης από την νέα αύξηση του 
κατώτατου µισθού την 1η Μαΐ-
ου. Ήδη έχει αυξηθεί µέσα στο 
2022 κατά 9,7%, ενώ ο κ. Μητσο-
τάκης σε εκδήλωση για τον τουρι-
σµό αναφέρθηκε στην υποχρέω-
ση των επιχειρήσεων του κλάδου 
να µοιραστούν την επιτυχία της 
φετινής χρονιάς µε τους εργαζό-
µενους τους δίνοντας µπόνους. 
Παράλληλα, η οµάδα που έχει 
αναλάβει να καταρτίσει το προε-
κλογικό πρόγραµµα εστιάζει -στη 
λογική της πρωθυπουργικής κα-
τεύθυνσης για έµφαση στην κοι-
νωνική πολιτική – σε τρεις τοµείς: 
την υγεία µε στήριξη του δηµό-
σιου συστήµατος και αναβάθµι-
ση των νοσοκοµείων, την στεγα-
στική πολιτική µε την εµβάθυνση 
και επέκταση των πολιτικών που 
έχουν ανακοινωθεί για προσιτή 
και οικονοµική στέγη, ειδικά για 
τους νέους και την επέκταση της 
ψηφιοποίησης ώστε να βελτιωθεί 
η εξυπηρέτηση των πολιτών από 
το κράτος και να αυξηθεί η δια-
φάνεια.

Τα ορόσηµα  
του επόµενου τριµήνου
Στα ορόσηµα του επόµενου τριµή-
νου τοποθετείται και η εκπλήρωση 
της λίστας µε τα 45 προαπαιτούµε-
να για την τρίτη δόση του Ταµείου 
Ανάκαµψης. Εκτείνονται σε τοµείς 
όπως η φορολογία, η ενέργεια, το 
περιβάλλον, αναθέσεις έργων, οι 
νέες τεχνολογίες. Ορόσηµα η εκ-
πλήρωση των οποίων συνδέεται 
µε την απόφαση για εκταµίευση 
της 3ης δόσης ύψους 1,7 δισ. ευ-

ρώ. Μεταξύ άλλων περιλαµβάνε-
ται η προκήρυξη 2ου γύρου ενερ-
γειακής εξοικονόµησης για τις 
ενεργειακά φτωχές κατοικίες, σύ-
σταση και πλήρης λειτουργία 50 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας, έναρ-
ξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου 
για την αναθεώρηση του δικαστι-
κού χάρτη όσον αφορά τη διοικη-
τική δικαιοσύνη και τις υποδοµές 
οπτικών ινών σε κτίρια.

Πότε στήνονται κάλπες 
Ο προγραµµατισµός αυτός οδηγεί 
κυβερνητικά και κοµµατικά στελέ-
χη στην εκτίµηση ότι οι κάλπες θα 
στηθούν από τις 2 Απριλίου και 
µετά. «Ο χειµώνας δεν ενδείκνυ-
ται ως προεκλογική περίοδος» ση-
µειώνουν και αρµόδιες πηγές, καί-
γοντας µε αυτό τον τρόπο όλα τα 
σενάρια για κάλπες έως το τέλος 
Μαρτίου. Ο κ. Μητσοτάκης επα-
ναλαµβάνει ότι οι εκλογές θα γί-
νουν στο τέλος της τετραετίας, χω-
ρίς να ανοίγει τα χαρτιά του, όµως, 
όπως επισηµαίνουν συνοµιλητές 
του «Από τον Απρίλιο και µετά οι 
εκλογές δεν είναι πρόωρες». Χα-
ρακτηριστική είναι και η συνοµι-
λία που είχε µε κοινοβουλευτικούς 
συντάκτες ο υφυπουργός Ψηφια-
κής ∆ιακυβέρνησης Θοδωρής Λι-
βάνιος, που έχει και τον ρόλο του 
άτυπου συµβούλου του Μεγάρου 
Μαξίµου επί εκλογικών διαδικασι-
ών. Κληθείς να απαντήσει σε ερώ-
τηση αναφορικά µε τη λειτουργία 
των logistics και το πότε θα γί-
νουν εκλογές, απάντησε πως «τα 
logistics δουλεύουν καλύτερα όταν 
ζεσταίνει ο καιρός».

Τους επόµενους δύο µήνες 
έχουν σχεδιαστεί ήδη τέσσερις µε-
γάλες περιοδείες του κ. Μητσοτά-
κη σε Θεσσαλία, Ανατολική Μακε-
δονία, ∆υτική Μακεδονία, Θράκη 
και Ήπειρο κατά τις οποίες θα συ-
νοδεύεται από κλιµάκιο υπουρ-
γών. Στόχος είναι η προβολή και 
ανάδειξη του κυβερνητικού έργου 
και η ενεργοποίηση του κοµµατι-
κού µηχανισµού ενόψει της κρίσι-
µης εκλογικής µάχης. 
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Ο Μητσοτάκης δεν είναι διατεθειµένος να αφήσει αυτή
την ατζέντα στον Τσίπρα, και όπως τονίζουν στελέχη
του Μεγάρου Μαξίµου «απαντά µε πράξεις και ουσιαστικές 
λύσεις στα προβλήµατα των πολιτών, ενώ η αντιπολίτευση 
αναλώνεται σε θεωρητικολογία και οξύτητα



Σ 
τη Χειµάρρα , τη ∆ερβί-
τσανη και τη Λειβαδιά, 
της Βορείου Ηπείρου, 
βρέθηκε χθες ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο 
πρωθυπουργός έτυχε θερµής υπο-
δοχής, µε ελληνικές σηµαίες και 
συνθήµατα από τους οµογενείς στο 
ελληνικό σχολείο Όµηρος. 

Κοπέλες µε παραδοσιακές φο-
ρεσιές του έδωσαν λουλούδια και 
τον ευχαρίστησαν για τη επίσκεψη 
στο ελληνικό σχολείο. 

Υπό τον ήχο των συνθηµάτων 
“Ελλάς Ελλάς µη µας ξεχνάς” ο 
Κυρ. Μητσοτάκης εµφανώς συγκι-
νηµένος τόνισε ότι νιώθει µεγάλη 
τιµή που είναι ο πρώτος Έλληνας 
Πρωθυπουργός που επισκέπτεται 
τη Χειµάρρα.

Ο πρωθυπουργός είχε συνάντη-
ση µε µέλη και εκπροσώπους της 
Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας 
στην Αλβανία.

Επόµενοι σταθµοί της επίσκε-
ψης του Έλληνα πρωθυπουργού εί-
ναι η Λειβαδιά και η ∆ερβιτσάνη. 
Εκ µέρους της αλβανικής κυβέρνη-
σης τον πρωθυπουργό υποσέχθηκε 
στη ∆ερβίτσανη ο Αλβανός οµόλο-
γός του Έντι Ράµα, ενώ στη Λειβα-
διά η υπουργός Περιβάλλοντος και 
Τουρισµού, Μιρέλα Κουµπάρο.

Μιλώντας στους συγκεντρωµέ-
νους ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: 
«Ξεχωριστή στιγµή για µένα και 
τον ελληνισµό απανταχού. Θυµά-
µαι την επίσκεψη που έκανε σε αυτά 
τα χώµατα ο Μητσοτάκης το 1991. 
Αισθάνοµαι µεγάλη τιµή που είµαι 
που πρώτος Έλληνας πρωθυπουρ-
γός που επισκέπτεται τη Χειµάρρα.

Ευχαριστώ που κρατήσατε σε 
πολύ δύσκολα χρόνια και ειδικά 
οι µεγαλύτεροι, άσβεστη τη φλόγα 
του ελληνισµού και της ορθοδοξί-
ας. Στο πρόσωπό µου η ελληνική 
εθνική µειονότητα θα έχει έναν φί-
λο και συµπαραστάτη στα δίκαια 
αιτήµατά σας. Εσείς που επιλέξατε 
να µείνετε εδώ, είστε γέφυρα φι-
λίας και συνεργασίας µεταξύ Ελ-
λάδας και Αλβανίας, να ξέρετε ότι 
και εγώ προσωπικά υπήρξα, είµαι 
και θα παραµείνω υποστηρικτής 
της ευρωπαϊκής προοπτικής της 
Αλβανίας. Υποχρέωση της Αλβα-
νίας είναι ο πλήρης σεβασµός των 
δικών σας δικαιωµάτων είτε ανα-

φερόµαστε στο δικαίωµα του αυτο-
προσδιορισµού, είτε στο δικαίωµα, 
τα παιδιά και τα εγγόνια σας να µα-
θαίνουν σε όλες τις βαθµίδες την 
ελληνική γλώσσα, είτε αναφερόµα-
στε στο κρίσιµο ζήτηµα των περιου-
σιακών σας δικαιωµάτων».

Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέ-
γοντας, ότι «όπως λύνουµε τα ζη-
τήµατα των ανασφάλιστων υπερη-
λίκων και τα συνταξιοδοτικά σας, 
η κυβέρνηση θα είναι πάντα κο-
ντά σας όπως ήταν όλες. Αυτό πρέ-
πει να κάνουµε και αυτό θα κάνου-

µε θέλω επίσης να σας πω ότι πια 
η Ελλάδα µας είναι µια χώρα πιο 
ισχυρή και αναπτυσσόµενη και 
όσο καλύτερα πηγαίνει τόσο κα-
λύτερα θα είναι τα πράγµατα για 
εσάς. Τον δρόµο που έχουµε χα-
ράξει για µια Ελλάδα ισχυρή στην 
Ευρώπη θα τον βαδίσουµε όλοι µα-
ζί. Όταν είδα τα µικρά παιδιά από 
το νηπιαγωγείο µέχρι το Γυµνάσιο 
να µαθαίνουν τα ελληνικά. Είναι η 
επόµενη γενιά που πρέπει να µεί-
νει στον τόπο της. Όσο προκόβει η 
Αλβανία τόσο θα προκόβουν και 

αυτά τα παιδιά. Και εµείς θα συµ-
βάλουµε σε αυτό. Η Ελλάδα µεγα-
λώνει και ισχυροποιείται. Έχω µε-
γάλη χαρά να συνοδεύοµαι από 
έναν δικό σας άνθρωπο, ο οποίος 
σήκωσε στις πλάτες του την Ελλά-
δα ολόκληρη, όλοι δακρύσαµε µε 
τις επιτυχίες του και είµαι σίγου-
ρος ότι αισθάνεται ξεχωριστή συ-
γκίνηση που γύρισε στον τόπο του 
και βλάψει υψωµένες τις σηµαίες. 
Πύρρο σε ευχαριστώ για όσα έκα-
νες για την Ελλάδα και για τους συ-
ντοπίτες σου».

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  
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«Η εθνική µειονότητα 
της Αλβανίας θα 
έχει στο πρόσωπό 
µου έναν σταθερό 
συµπαραστάτη στα 
δίκαια αιτήµατά σας»

Σε Χειµάρρα, ∆ερβίτσανη και Λειβαδιά της Βορείου Ηπείρου βρέθηκε ο πρωθυπουργός
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Μ ε επίκεντρο τον άνθρωπο, σε συνδυασµό µε τους 
επιστηµονικούς ελέγχους, οι οποίοι τεκµηριώνονται 
µέσα από λεπτοµερείς εργαστηριακές µετρήσεις 
και αναλύσεις υλικών, η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., συνεχίζει το 

«ταξίδι» της στο τεχνολογικό περιβάλλον, πάντα, µε γνώµονα τη 
βιώσιµη ανάπτυξη. 

Η ΕΒΕΤΑΜ υλοποιεί έργα- πρόκληση όχι µόνο στην Ελλάδα 
αλλά και στο εξωτερικό. Ένα από αυτά, το οποίο είχε και 
ανθρωπιστικό και κοινωνικό πρόσηµο ήταν η αποτίµηση της 
περιβαλλοντικής ρύπανσης, µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές 
σε Νέα Μάκρη, Μάτι και Κινέτα. 

Το έργο είχε ως αντικείµενο την διενέργεια δειγµατοληψιών 
και εργαστηριακών ελέγχων σε µια µεγάλη έκταση στις 
πυρόπληκτες περιοχές και συγκεκριµένα στους οικισµούς 
Μάτι και Κινέτα. Το έργο αποσκοπούσε στην αποτύπωση 
της περιβαλλοντικής κατάστασης που έχει διαµορφωθεί στις 
περιοχές αυτές, µετά τις πυρκαγιές του 2018, όσον αφορά στην 
ύπαρξη βαρέων µετάλλων σε εδαφικά-υδατικά δείγµατα καθώς 
και αµιάντου στις κατασκευές. 

Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του έργου για όλους 
όσους ζουν και δραστηριοποιούνται στις πυρόπληκτες περιοχές 
αλλά και για το κοινωνικό σύνολο, η ΕΒΕΤΑΜ επίσπευσε την 
υλοποίηση του έργου, διαθέτοντας όλους τους απαραίτητους 
πόρους, κατορθώνοντας να το ολοκληρώσει σε χρόνο 
µικρότερο από την καθορισµένη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, κατά 2 µήνες. 

Αξιοσηµείωτο είναι, ότι στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που 
χαρακτηρίζει το συγκεκριµένο έργο, η εταιρεία έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς νέους 
επιστήµονες να εκπαιδευτούν και να εργαστούν κοντά σε έµπειρους επιστήµονες που 
διαθέτουν εµπειρία 20 και πλέον ετών, µε προφανή οφέλη για το µέλλον, καθώς 
αναχαιτίζεται η µετανάστευση ανθρώπων µε υψηλή µόρφωση, εξειδίκευση και 
ευφυΐα, σε χώρες του εξωτερικού, µειώνοντας το αποτύπωµα του «brain drain». 

Βούληση της ΕΒΕΤΑΜ και των ανθρώπων της, είναι να παρέχει στους πελάτες, 
τους εργαζόµενους και την κοινωνία, υπηρεσίες µε γνώµονα την προστασία του 
κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος και αυτό συνδυάζεται άρρηκτα µε τις 
καλές πρακτικές που υποδεικνύει η επιστήµη. 

Το όραµα της ΕΒΕΤΑΜ 
Όραµα της ΕΒΕΤΑΜ είναι να αποτελέσει τον κόµβο αναφοράς των πελατών της 
στο ευρύτερο πεδίο της βιοµηχανίας-οικονοµίας στους τοµείς της ποιότητας, 
της πιστοποίησης και της τεχνολογικής καινοτοµίας µε σκοπό την ενίσχυση της 
βιωσιµότητας και της ανταγωνιστικότητας αυτών. 

Στόχος της ΕΒΕΤΑΜ είναι η ανάπτυξη πολυδιάστατων 
συνεργασιών και η δηµιουργία ισχυρών σχέσεων µε τη 
βιοµηχανία, µέσα από τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας στα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην αγορά. 

ΕΒΕΤΑΜ και Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη
Η επιχειρηµατική ανάπτυξη της ΕΒΕΤΑΜ «ανθίζει» µέσα 
από έργα προσφοράς και η ∆ιοίκησή της έχει εκφράσει τη 
βούληση να διευρύνει τις δραστηριότητες αυτού του είδους 
διαµορφώνοντας το εταιρικό προφίλ. 

Μάλιστα οι δράσεις της καλύπτουν τις ανάγκες και 
τις προδιαγραφές της ΕΚΕ, τόσο για το Περιβάλλον, τους 
εργαζόµενους και, βεβαίως, τους πελάτες. 

Συγκεκριµένα, όπως λένε στην Τoday Press, οι άνθρωποί της: 
Στην ΕΒΕΤΑΜ, θεωρούµε την ΕΚΕ αναπόσπαστο κοµµάτι της 

ταυτότητας µας & τη θέτουµε στο κέντρο των αποφάσεων µας, 
ως απαραίτητη παράµετρο για την ανάπτυξη της στρατηγικής 
µας. 

Αναλυτικότερα µερικές από τις δράσεις που ξεχωρίζουν , όσον 
αφορά το Περιβάλλον:
• Γίνεται διάθεση των εργαστηριακών απορριµµάτων- 
αποβλήτων σε συνεργασία µε πιστοποιηµένες εταιρείες 
διαχείρισης αποβλήτων 

• Προωθείται η εξοικονόµηση του χαρτιού ενθαρρύνοντας τους πελάτες µας να 
παραλαµβάνουν ηλεκτρονικά τις εκθέσεις των εργαστηριακών αποτελεσµάτων και τα 
αντίστοιχα παραστατικά τιµολόγησης 
• Γίνεται µεγάλη προσπάθεια µείωσης της κατανάλωση του νερού ανακυκλώνοντας 
το όταν είναι εφικτό από το κύκλωµα κλιµατισµού. 
Τους Εργαζοµένους µας: 
• Ενθαρρύνεται η δια βίου µάθηση εντός και εκτός του οργανισµού χρηµατοδοτώντας 
σεµινάρια, τεχνικές εκπαίδευσης & µεταπτυχιακές σπουδές 
• ∆ιασφαλίζεται ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλους τους εργαζόµενους µας 
• Ενθαρρύνεται η συλλογική συνεισφορά 
Τους Πελάτες µας:
• Προσφέρονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας µε συνέπεια και υπευθυνότητα 
• To δίκτυο συνεργατών µας υποστηρίζει τα έργα των πελατών µας 

Τέλος, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε προχώρησε 
µε ιδιαίτερη χαρά στη διαδικασία Ελέγχου & Πιστοποίησης δύο ανελκυστήρων της 
∆.Α. Φθιώτιδας, για το έτος 2022, αφιλοκερδώς.

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
Πιστοποίηση µε επίκεντρο

τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον

Γραφείο ∆ιοίκησης:
∆ραγατσανίου 6, 10559 Αθήνα

Τηλ.: 2160016990,
e-mail: marketing@mirtec.gr

Κεντρικά:
Α’ Βιοµηχανική Περιοχή, 385 00 Βόλος

Τηλ.: 24210-95340/1/2
e-mail: volos.office@mirtec.gr

Site: www.mirtec.gr

Η Ανώνυµη Εταιρεία Βιοµηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών ∆οκιµών, 
Πιστοποίησης και Ποιότητας, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., είναι το ελληνικό πολυκλαδικό –πολυτεχνολογικό 

κέντρο εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης βιοµηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, 
υλικών, εγκαταστάσεων και συστηµάτων διαχείρισης. 

Η Εταιρεία προήλθε από την συγχώνευση τριών τεχνολογικών φορέων ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.  ΕΚΕΠΥ 
Α.Ε. και ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε., µε 25-ετή εµπειρία στον χώρο των υλικών και είναι ο µόνος Ελληνικός 

Οργανισµός Πιστοποίησης µε δικά του διαπιστευµένα από τον ΕΣΥ∆ εργαστήρια µετρήσεων και 
αναλύσεων υλικών και προϊόντων, γεγονός που επιτρέπει να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις.



Ο
ι δηµοσκόποι  περιµένουν να 
κατακάτσει η σκόνη που σκέ-
πασε το πολιτικό σκηνικό, 
από την υπόθεση  Καϊλή και 

το νέο  γύρο των υποκλοπών για να «µε-
τρήσουν» τις επιπτώσεις στα κόµµατα. 

Όµως εκείνο που διαφαίνεται και χω-
ρίς τις δηµοσκοπήσεις, είναι ο συγχρο-

νισµός των βηµάτων του ΣΥΡΙΖΑ µε το 
ΠΑΣΟΚ,  σε αυτά τα δύο καυτά ζητήµα-
τα της επικαιρότητας, κυρίως όµως στη 
δηµιουργία ενός αντιµητσοτακικού µε-
τώπου. 

 Αν και αυτό θα έπρεπε να προβλη-
µατίσει την κυβέρνηση, συνεργάτες του 
πρωθυπουργού φάνηκαν αρκετά ψύ-

χραιµοι, λέγοντας πως οι δηµοσκοπή-
σεις  έχουν δείξει, πως τα ποσοστά της 
Ν∆ µειώνονται περισσότερο µετά από 
κακή διαχείριση µιας φυσικής  κατα-
στροφής, παρά από την πολυλογία των 
υποκλοπών και των «µετώπων». 

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνει 
να ανησυχεί  πιο πολύ για µια απρόσµε-
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νη φυσική καταστροφή µέσα στο χειµώ-
να, παρόµοιας του περσινού χιονιά µε 
τον εγκλωβισµό εκατοντάδων οδηγών 
στην Αττική Οδό και µε χιλιάδες νοικο-
κυριά χωρίς ρεύµα, παρά για τις υποκλο-
πές. 

Φαίνεται, πως δεν θα πάρει τις απο-
φάσεις του για την ηµεροµηνία των 

εκλογών, στο Μέτσοβο που θα περά-
σει τις γιορτές, αλλά στις αρχές Μαρτί-
ου αφού µπει η άνοιξη...

«Βήµα» και Qatargate
Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να βιά-
ζεται αφού ορισµένες νέες εξελίξεις, στο 
ζήτηµα των τηλεφωνικών υποκλοπών, 
περιορίζουν τις ανησυχίες και τον προ-
βληµατισµό στον κεντρώο χώρο. Ακόµα 
και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας διαπιστώνει πως 
η επιχείρηση υποκλοπών «δεν κόβει ει-
σιτήρια» αλλά δεν έχει κι άλλη αυτή τη 
στιγµή στα σκαριά.  

Η κοινή γνώµη πληροφορήθηκε πως 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό που 
κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη.  Σύµφωνα 
µε το «Βήµα της Κυριακής» του κ. Μα-
ρινάκη, ως πρωθυπουργός, µέσω της 
ΕΥΠ, παρακολουθούσε υπουργούς του, 
δηµοσιογράφους και δικαστικούς. Και 
καλά τον Καµµένο να τον παρακολουθεί 
-ποιος µπορεί να του έχει εµπιστοσύνη- 
αλλά τον Κοτζιά και τους άλλους, γιατί; 

  Από την άλλη το σκάνδαλο του  
Qatargate έδειξε µε σαφήνεια πως ο βα-
σικός τρόπος  για να περιοριστεί η εγκλη-
µατικότητα είναι η άρση του τηλεφωνικού 
απορρήτου των υπόπτων. 

 Η επιτυχία των βελγικών αρχών που 
έδρασαν µε απόλυτη µυστικότητα και 
ύστερα από πολύµηνες τηλεφωνικές υπο-
κλοπές υπόπτων και αποκάλυψαν, ίσως 
το µεγαλύτερο  σκάνδαλο διαφθοράς 
στην καρδιά του ευρωκοινοβουλίου, τέ-
θηκε ως παράδειγµα προς µίµηση, στη 
Γενική Συνέλευση δικαστών και εισαγ-
γελέων. 

Στο ΣΥΡΙΖΑικο
στόχαστρο ο Ντογιάκος
Ο εισαγγελέας  Αρείου Πάγου Ισίδωρος 
Ντογιάκος  τους ζήτησε να αντλήσουν πο-
λύτιµα και χρήσιµα συµπεράσµατα για τη 
µέθοδο των ξένων δικαστικών αρχών για 
να ρίξει ευθέως και καρφί του: «Και δεν 
µπαίνω στον πειρασµό να σχολιάσω τις 
δηλώσεις του Βέλγου Εισαγγελέα που 
χειρίζεται την υπόθεση, µιας χώρας που 
δεν κατηγορείται για δηµοκρατικό έλ-
λειµµα. Τι δήλωσε; «Χωρίς τις υποκλο-
πές δεν αντιµετωπίζεται το έγκληµα».

 Τι ήταν να το πει. Ξεσηκώθηκε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ εναντίον του. Τον στοχοποίησε, κα-
θότι ο κ. Ντογιάκος είναι επικεφαλής της 
έρευνας για τις  υποκλοπές στη χώρα µας, 

και µια τέτοια τοποθέτηση υπέρ των  υπο-
κλοπών, ακόµα και ευρωβουλευτών, ως 
υπόπτων, αποδυναµώνει τα επιχειρήµα-
τα του κατά της κυβέρνησης.  

 ∆εν ξεσηκώθηκαν όµως τα τρολ του 
ΣΥΡΙΖΑ,  όταν ο «γκουρού» της αστρο-
φυσικής και τακτικό µέλος της Ακαδηµίας 
Αθηνών ∆ηµήτρης Νανόπουλος, ανέφε-
ρε σε συνέντευξη του στο «Πρώτο Θέµα» 
πως: «Φίλοι, ειδικοί περί αυτής της τεχνο-
λογίας (των υποκλοπών) όταν διαβάζουν 
και ακούν όλα αυτά τα “σκάνδαλα” τα 
γνωστά πέφτουν κάτω από τα γέλια. Μα 
η τεχνολογία έχει τόσο εκτοξευτεί στο ∆ι-
άστηµα, που οι παρακολουθήσεις και οι 
παγιδεύσεις είναι παιχνίδια  για παιδιά».

Αυτό που γνωρίζει ο κ. Νανόπουλος 
και πολλοί πολίτες, δεν το γνωρίζει ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όχι µόνο 
φορτώνει στη  κυβέρνηση, χωρίς αποδεί-
ξεις κάθε παρακολούθηση στην Ελλάδα, 
αλλά  πρωτοτυπεί και ζητά  να ενηµερώ-
νονται εκείνοι, τα τηλέφωνα των οποίων 
παρακολούθησε η ΕΥΠ.

Ζητά πάλι, ό,τι δεν το έκανε ό ίδιος, 
όταν ως πρωθυπουργός κατηγορείται 
ότι κρυφάκουγε  µέσω της ΕΥΠ τον συ-
γκυβερνήτη του υπουργό άµυνας και τον 
υπουργό εξωτερικών του. Στον ίδιο δρό-
µο βαδίζει και το  ΠΑΣΟΚ, παρότι ο κ. 
Ανδρουλάκης κλήθηκε προς ενηµέρωση 
και αρνήθηκε .

Οι «συµπέθεροι»
Με την υπόθεση των υποκλοπών ο κ. Τσί-
πρας µπορεί να µην κατάφερε να οδη-
γήσει σε παραίτηση τον κ. Μητσοτάκη, 
όπως επιµόνως ζητούσε και εξακολουθεί  
να ζητά, αλλά πέτυχε να φέρει πιο κοντά 
του τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη.

Η ταύτιση τους στο ζήτηµα των υπο-
κλοπών και η σαφέστατη στήριξη του Νί-
κου  Ανδρουλάκη στο Ευρωπαϊκό Σοσι-
αλιστικό Κόµµα, από τον Αλέξη Τσίπρα 
στην υπόθεση της κας Καϊλή, δείχνουν, 
πως οι δρόµοι των δυο κοµµάτων αρχί-
ζουν να συγκλίνουν. Και οι δύο πλευ-
ρές έχουν καταδείξει την κοινή επιδίωξη 
τους, να οδηγήσουν τη Ν∆ στην αντιπο-
λίτευση και οι δυο  βλέπουν ως κοµµατι-
κό εκλογικό τους αφήγηµα,  τη δηµιουρ-
γία µιας προοδευτικής διακυβέρνησης, 
άσχετα αν ακόµα, πρόκειται για µια φρά-
ση του κ. Ανδρουλάκη στον αέρα...

Το ερώτηµα παραµένει αν στις εκλο-
γές µε την απλή αναλογική ο κ. Τσίπρας 
εµµείνει στην άποψη του, πως δεν επι-
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Η Κουµουνδούρου
η οποία προσπαθεί 

τώρα να διαµορφώσει 
ένα αντιµητσοτακικό 

µέτωπο, που  σκοντάφτει 
όµως στους κεντρώους, 
οι οποίοι επιζητούν, µια 

φιλελεύθερη οικονοµία, 
µια χώρα µε ανάπτυξη, 

µε επενδύσεις, µε καλές 
δουλειές και ασφάλεια

για τους ίδιους αλλά
και για την Ελλάδα

Με την υπόθεση 
των υποκλοπών

ο κ. Τσίπρας 
µπορεί να µην 

κατάφερε να 
οδηγήσει 

σε παραίτηση τον 
κ. Μητσοτάκη, 

όπως επιµόνως
ζητούσε και 

εξακολουθεί  να 
ζητά, αλλά πέτυχε 

να παγιδεύσει 
τον κ. Νίκο 

Ανδρουλάκη και 
να τον φέρει πιο 

κοντά του 

θυµεί «κυβέρνηση ηττηµένων» ή αλλά-
ξει, αν διαπιστώσει - δύσκολο βέβαια- 
πως τα τρία κόµµατα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, 
Μέρα 25  µπορούν να σχηµατίζουν κυ-
βέρνηση, µε τη Ν∆ να κινείται στα επίπε-
δα των 120 εδρών.

Η κοινή πορεία ακόµα δεν έχει «κου-
µπώσει», αλλά είναι βέβαιο πως το 
αντι-Σύριζα µέτωπο που υπήρχε στις 
εκλογές του 2019, δεν θα υπάρχει στις 
εκλογές του 2023. Αυτό δίνει έναν αέρα 
στη Κουµουνδούρου η οποία προσπαθεί 
τώρα να διαµορφώσει ένα αντιµητσοτα-
κικό µέτωπο, που  σκοντάφτει όµως στους 
κεντρώους, οι οποίοι επιζητούν, µια φι-
λελεύθερη οικονοµία, µια χώρα µε ανά-
πτυξη, µε επενδύσεις, µε καλές δουλειές 
και ασφάλεια για τους ίδιους αλλά και για 
την Ελλάδα. 

Και αυτά δεν µπορεί να τα προσφέρει 
ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ακόµα και τη στιγ-
µή που ο Ερντογάν µας απειλεί µε πυραύ-
λους, καταψήφισε τον προϋπολογισµό του 
υπουργείου Άµυνας.

∆εν µπορεί να τα προσφέρει ούτε το 
ΠΑΣΟΚ, καθώς τα ίχνη προγράµµατος 
που παρουσίασε πρόσφατα ο κ. Ανδρου-
λάκης, δεν είναι ικανά να πείσουν τους 
κεντρώους πως ανταποκρίνεται, έστω 
και στα χαρτιά, στις τεράστιες προκλή-
σεις που έχει µπροστά της η χώρα αυτή 
την επικίνδυνα, ρευστή περίοδο.

∆ιαβάστε στις επόµενες
 σελίδες: ΠΑ-σοκ για τον 

Ανδρουλάκη - Όλο
και πιο χαµηλά 
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ΠΑ-σοκ: Έχει και
ποιο χαμηλά Νίκο!

Σε κατάσταση νευρικής κρίσης βρίσκεται ο Ν. Ανδρουλάκης και
η ηγετική οµάδα µε την οποία διαχειρίζεται τα πολιτικά θέµατα 
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Έ
να χρόνο µετά την πα-
νηγυρική εκλογή του 
στην θέση του Προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ 

και την έκρηξη προσδοκιών που 
έφερε, αλλά και την δηµοσκοπι-
κή απογείωση, µετά από δυόµισι 
χρόνια στασιµότητας στο 6%-7%, ο 
σκεπτικισµός, στη Χαριλάου Τρι-
κούπη, πια, είναι έντονος. O ενθου-
σιασµός δείχνει να ξεθυµαίνει και 
υπάρχει ένα σταθερό ξεφούσκωµα. 
Ανάµεσα, δε, στα στελέχη του χώ-
ρου του ΠΑΣΟΚ υπάρχει, στην κα-

λύτερη περίπτωση, ένα µούδιασµα.
Από τις αρχές του χρόνου υπήρ-

χε µια δηµοσκοπική µείωση του 
ποσοστού του ΠΑΣΟΚ κατά 3%-
3,5% σε όλες τις έρευνες, όλων των 
εταιρειών, µέχρι τις αρχές του ∆ε-
κεµβρίου. Αλλά θα επανέλθουµε 
σ άυτό…

Και µετά η Εύα…
Σα να µην έφτανε αυτή η κατάστα-
ση, έσκασε και η υπόθεση µε την 
Εύα Καιλή, συνοδευόµενη από 
την ακατανόητη γραµµή άµυνας µε 

τους «∆ούρειους Ίππους της Ν∆» 
που προκαλούσε αµηχανία ή και 
ειρωνικά σχόλια. 

Μετά ήρθε και η οµιλία του Νί-
κου Ανδρουλάκη, στην τελευταία 
συνεδρίαση της Κ.Ε., που άφη-
σε ορθάνοιχτη την πόρτα κυβερ-
νητικής συνεργασίας (σσ. Με ΣΥ-
ΡΙΖΑ, µε ποιον άλλον;), η οποία 
έφερε επιπλέον απώλειες της τάξης 
του 1%-1,5%, µέσα σε δύο εβδοµά-
δες. Σύνολο δηλαδή - 5% µέσα σε 
ένα χρόνο και «προσγείωση», γύ-
ρω στο 10%, στην πρόθεση ψήφου 

(Pulse – Σκάι, 20/12). Μετά απ΄ 
αυτά πώς να µην υπάρχει αµηχα-
νία, εκνευρισµός, πάγωµα, απογο-
ήτευση, όσο και αν δεν θέλουν να 
βγαίνει προς τα έξω...

Τίποτα δεν είναι τυχαίο 
∆εν είναι τυχαία αυτή η πορεία. 
Στο διάστηµα αυτού του χρόνου 
φάνηκαν πολιτικά χαρακτηριστι-
κά που προκαλούσαν τουλάχιστον 
απορίες και κόστιζαν.

Πρώτο, µια σταδιακή «αµνη-
σία» ολόκληρων περιόδων της 

ιστορίας του ΠΑΣΟΚ, όπως π.χ 
της διακυβέρνησης της χώρας 
από την κυβέρνηση Σαµαρά - Βε-
νιζέλου στην διάρκεια της οποί-
ας, σηµειωτέον, ο Ν. Ανδρουλά-
κης ήταν Γραµµατέας του ΠΑΣΟΚ 
ή της συνωµοσίας ενοχοποίησης 
δέκα κορυφαίων πολιτικών στε-
λεχών ανάµεσά τους και ο Ευάγ-
γελος Βενιζέλος και ο Ανδρέας  
Λοβέρδος µε αφορµή το σκάνδα-
λο NOVARTIS κ.ά.

Ταυτόχρονα, µιλάνε σαν να µην 
είναι το ΠΑΣΟΚ το κόµµα που κυ-

Οι σοσιαλιστές «σύντροφοι» 
όλο αυτό το διάστηµα µιλάνε 
σαν να µην είναι το ΠΑΣΟΚ 

το κόµµα που κυβέρνησε
τα µισά χρόνια, από

την Μεταπολίτευση και
µετά και γεννήθηκε από

παρθενογένεση, αποκτώντας 
το δικαίωµα να ρίχνει

σε άλλους τις παθογένειες
της ελληνικής κοινωνίας

και οικονοµίας

του Νίκου Μπακουλόπουλου
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βέρνησε τα µισά χρόνια από την 
Μεταπολίτευση και µετά και γεν-
νήθηκε από παρθενογένεση, απο-
κτώντας το δικαίωµα να ρίχνει σε 
άλλους τις παθογένειες της ελληνι-
κής κοινωνίας και οικονοµίας.

∆εύτερο, το σταδιακό ανέβα-
σµα των αντιπολιτευτικών τόνων 
απέναντι στην κυβέρνηση µε χα-
ρακτηριστικά πολιτικού λόγου ΣΥ-
ΡΙΖΑ και λαϊκισµού, ταυτόχρονα µε 
την όλο και πιο φανερή υποχώρηση 
της κριτικής προς τον Τσίπρα.

Χωρίς σαφές αφήγηµα 
Τρίτο, η έλλειψη ενός σαφούς αφη-
γήµατος για την πορεία της χώρας 
συνοδευόµενου από την απουσία 
σαφούς εναλλακτικής πρότασης δι-
ακυβέρνησης της χώρας που οδηγεί 
σε τραγελαφικούς µετεωρισµούς. 
Από το «ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσί-
πρας για Πρωθυπουργός» , µέχρι το 
πρόσφατο «ο βασικός στόχος  είναι 
να πάει η Ν∆ στην αντιπολίτευση και 
στη συνέχεια να σχηµατιστεί προο-
δευτική κυβέρνηση» που άφηνε κά-
θε ενδεχόµενο σύµπραξης ΠΑΣΟΚ 
- ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά λιµά ανοιχτό, 
έχουν µεσολαβήσει πολλές εκδοχές. 

Είναι πάντως ενδεικτικό της πλή-
ρους αδυναµίας έκφρασης µιας θέ-
σης για το θέµα, όταν στελέχη του 
κουνάνε το δάχτυλό τους και θέτουν 
ζήτηµα για το ποιος θα πάρει την ευ-
θύνη να οδηγήσει την χώρα σε συνε-
χείς εκλογές, όταν διαρρηγνύουν τα 
ιµάτιά τους ότι θέλουν την Ν∆ στην 
αντιπολίτευση και ταυτόχρονα δεν 
βλέπουν προοπτική συνεργασίας µε 
το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τι µα λένε οι ποι-

ητές; Τίποτα ή κάτι που δεν θέλουν 
να πουν. Πάντως ο κ. Μ. Κατρίνης 
γκάζωσε δηλώνοντας ότι «το µίσος 
του κ. Μητσοτάκη απέναντι στο ΠΑ-
ΣΟΚ έχει ιστορικό και οικογενεια-
κό υπόβαθρο», µη αφήνοντας κανέ-
να περιθώριο σύγχυσης για το τι και 
πως σκέφτονται.

Χάνει τα πιασάρικα θέµατα 
Πάντως µ́  αυτά και µ́  αυτά το ΠΑ-
ΣΟΚ πέφτει, ενώ εντυπωσιάζει η 
αδυναµία της ηγεσίας του να δια-
χειριστεί και «πιασάρικα» για αυτήν 
θέµατα όπως οι υποκλοπές (παρα-
κολουθείτο το κινητό του κ. Ανδρου-
λάκη και ήταν η πρώτη καταγγελία 
που έγινε) και το θέµα έγινε προ-
νοµιακό για το ΣΥΡΙΖΑ! Αλλά και 
πιο δύσκολα θέµατα όπως αυτό της 
Εύας Καϊλή που κατάφερε να επι-
δεινώσει το όποιο πρόβληµα, µε 
τοποθετήσεις που δεν έβγαζαν νό-
ηµα. Αν το ΠΑΣΟΚ συνεχίσει να 
λέει και να ξελέει, να µην αποσα-
φηνίζει τί θέλει και που το πάει, αν 
δεν εκφράσει καθαρές θέσεις, τό-
τε το µέλλον δεν είναι αισιόδοξο γι’ 
αυτό. Θα συνεχίσει η καταγραφή 
της πτωτικής πορείας και αυτό θα 
φέρει αποσυσπείρωση και από την 
αµφίπλευρη συσπείρωση δυνάµε-
ων, που προσδοκούσε, θα οδηγη-
θεί σε αµφίπλευρη µείωση των δυ-
νάµεών του.

Αυτά για τις πρώτες εκλογές. 
Γιατί αν κάτι δεν αλλάξει και οδη-
γηθεί σε χαµηλά ποσοστά, τότε 
στις δεύτερες η κατάσταση θα είναι 
οδυνηρή. Ας το δούνε αυτό εκεί στη 
Χαριλάου Τρικούπη.

Και µια και µιλάµε για το ΠΑΣΟΚ και τα 
προβλήµατά του, έχει κι άλλα. Για παράδειγ-
µα υπάρχει πρόβληµα στους υποψηφίους και 
ας είµαστε, πλέον, σε προεκλογική περίοδο. 

Και µια από τις περιοχές που κυριολεκτι-
κά «σκοτώνονται» στο ΠΑΣΟΚ για το ψηφο-
δέλτιο είναι η Β΄ Πειραιά. Σύµφωνα µε καλά 
πληροφορηµένες πηγές της «ΤΡ», το πρόβλη-
µα έχει δηµιουργηθεί µε την εµφάνιση ως πι-
θανού υποψήφιου στις ερχόµενες βουλευτικές 
εκλογές του πρώην ∆ιοικητή του ΟΠΑΠ Χρή-
στου Σαλαλέ (!), του ανθρώπου που είχε απο-
πέµψει ο Κώστας Σηµίτης, τόσο από την θέση 
του στον ΟΠΑΠ, όσο και από την Κεντρική 
Επιτροπή!

Εκείνη την περίοδο ο Κώστας Καραµαν-
λής είχε πει ως αρχηγός της  Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης: «Στη Ν∆ δεν έχουµε Σαλα-
λέδες». Το πως ενθαρρύνθηκε τώρα ο κ. Χρή-
στος Σαλαλές (φωτό επάνω) και δηλώνει 

υποψήφιος, αναπτύσσοντας κανονική προε-
κλογική δραστηριότητα αν και δεν έχουν ανα-
κοινωθεί υποψηφιότητες, µόνο αυτός και όσοι 
τον προωθούν, φανερά ή από το παρασκήνιο 
ξέρουν. Αυτό που γνωρίζουµε, πάντως, εµείς 
είναι ότι οι δύο ισχυροί της Επιτροπής (Β. Αρ-
γύρης, Ν. Σαλαγιάννης) συµφωνούν µε την 
υποψηφιότητα, ενώ διαφωνούν στελέχη κο-
ντά στον Ν. Ανδρουλάκη, µε τον ίδιο να κρα-
τάει κλειστά τα χαρτιά του. 

Επίσης, έχουν πάει στην Χαριλάου Τρι-
κούπη σειρά καταγγελτικών επιστολών ενά-
ντια στην υποψηφιότητά του Σαλαλέ, ενώ σει-
ρά υποψηφίων δηλώνουν ότι θα αποσύρουν 
την υποψηφιότητά τους αν συµπεριληφθεί στο 
ψηφοδέλτιο ο πρώην  ∆ιοικητής του ΟΠΑΠ.

Η συνέχεια αναµένεται µε ενδιαφέρον, αν 
και εδώ που τα λέµε, αν αυτό είναι δείγµα γρα-
φής της ανανέωσης που υποσχέθηκε ο κ. Νί-
κος Ανδρουλάκης, κάτι δεν πάει καλά...

Σκοτώνονται στο ΠΑΣΟΚ στην Β΄ Πειραιά
με τον υποψήφιο με το… βαρύγδουπο όνομα!   

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2022
OPINION POLL

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ          

ΜΑΙΟΣ               

ΙΟΥΛΙΟΣ             

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ     

14.2%

   12.6%

 12.7%

         11.8%

      11.6%

11.2% ( Προ Ε. Καιλή)

PULSE

 IANOYAΡΙΟΣ 14.4%

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 14%

 ΜΑΡΤΙΟΣ 13.5%

 ΜΑΙΟΣ 14%

 ΙΟΥΝΙΟΣ 13.5%

 ΙΟΥΛΙΟΣ 13%

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 12%

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11%

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 11%

 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 10% (ΜΕΤΑ Ε. ΚΑΙΛΗ)

GPO

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 14.4%

 ΜΑΡΤΙΟΣ 13.8%

 ΜΑΙΟΣ 12.6%

 ΙΟΥΝΙΟΣ 11.6%

 ΙΟΥΛΙΟΣ 11.1%

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10.9%

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 11%

 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ    10.1% (ΜΕΤΑ Ε. ΚΑΙΛΗ)



Π
αραµερίζοντας τον κουρ-
νιαχτό που σηκώνει η 
καθηµερινή τοξική αντι-
παράθεση, ας κάνουµε 

µια προσπάθεια να ανακαλύψουµε τα 
στέρεα δεδοµένα που εν τέλει θα κρί-
νουν την επική µάχη που έρχεται µέσα 
στο πρώτο εξάµηνο του 2023, ενδεχο-
µένως (µε µικρές πιθανότητες) και το 
πρώτο τρίµηνο. Ποια είναι τα σίγουρα 
δεδοµένα αυτή την στιγµή;

Πρώτον, πάµε για διπλές εκλογές. 
Με βάση τα σηµερινά δηµοσκοπικά 
στοιχεία και τις πολιτικές διαβεβαιώ-
σεις που έχουν δοθεί, η πιθανότητα να 
σχηµατιστεί κυβέρνηση µετά την κάλ-
πη της απλής αναλογικής είναι µηδε-
νική. Αυτοδυναµία δεν πρόκειται να 
προκύψει καθώς το πρώτο κόµµα χρει-
άζεται 50+%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
έχει δηλώσει ευθέως ότι επιδιώκει την 
δεύτερη κάλπη µε τον δικό του εκλογι-
κό νόµο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξε-
καθαρίσει ότι δεν θα προσπαθήσει να 
φτιάξει «κυβέρνηση ηττηµένων». Άρα, 
απόπειρα σχηµατισµού συµµαχικής κυ-
βέρνησης θα γίνει µόνο στην περίπτω-
ση που ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να βγει νι-
κητής στην πρώτη κάλπη, έστω και µε 
µια ψήφο. 

∆εύτερον, και σ’ αυτή την µάλλον 
απίθανη (για τα σηµερινά δεδοµένα) 
περίπτωση νίκης του κ. Τσίπρα στην 
πρώτη κάλπη, όλοι οι εκλογολόγοι επι-
µένουν ότι «τα κουκιά δεν βγαίνουν». 
Με δεδοµένη την άρνηση του ΚΚΕ να 

συµπράξει κυβερνητικά, κανένα πιθα-
νό σενάριο δεν είναι ικανό να συγκε-
ντρώσει 151 βουλευτές κάτω από µια 
συµµαχική οµπρέλα που θα αποτελεί-
ται από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και 
το ΜΕΡΑ25. Πέραν τούτου, κατά την 
ταπεινή γνώµη του γράφοντος, στην 
περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ βρεθεί 
πρώτος, θα είναι ο κ. Τσίπρας που αυ-
τή την φορά θα επιδιώξει τις δεύτερες 
εκλογές. Ο πειρασµός για το µπόνους 
των 40 εδρών είναι πολύ µεγάλος, για 
να παρεµποδιστεί από θέσεις αρχών 
που είχαν διατυπωθεί σε παλιότερο 
χρόνο και σε άλλες συνθήκες. Άρα, 
οι επαναληπτικές εκλογές πρέπει να 
θεωρούνται δεδοµένες. 

Τρίτον, τα σηµερινά δηµοσκοπι-
κά δεδοµένα δείχνουν µια διακριτή 
νίκη της Ν∆. Η ευρεία διαφορά που 
υπήρχε πέρυσι ή πρόπερσι έχει µει-
ωθεί αισθητά, παρά ταύτα σήµερα η 
Ν∆ προηγείται ακόµα καθαρά. Όλες 
οι µετρήσεις της δίνουν µια διαφορά 
που κυµαίνεται από 5 έως 8 µονάδες. 
Η µεγαλύτερη ζηµιά στην κυβέρνηση 
έχει γίνει από τις παρακολουθήσεις, 
των οποίων µάλιστα την εκλογική 
επιρροή είχε υποβαθµίσει το Μέγα-
ρο Μαξίµου. Οι αποκαλύψεις συνεχί-
ζονται, οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί 
δεν είναι επαρκείς, η κοινή γνώµη έχει 
πειστεί ότι κάτι σκοτεινό συνέβαινε σ’ 
αυτό το πεδίο, οπότε η κυβέρνηση θα 
πάει ως τις εκλογές µε αυτό το άχθος 
στους ώµους της. Παρά ταύτα, προσώ-
ρας συνεχίζει να προηγείται.

Η πρώτη κάλπη 
Τέταρτον, ποια είναι η συνθετική ελ-
πίδα και επιδίωξη του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη από την πρώτη κάλπη; Η Ν∆ 
να κερδίσει µε µια διαφορά που δεν 
θα θεωρείται αναστρέψιµη στην επα-
ναληπτική κάλπη και το ποσοστό της 
να πλησιάζει στο κρίσιµο σηµείο που 
θα διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες της 
για αυτοδυναµία στην επαναληπτική 
ψηφοφορία. Αυτά τα δύο σηµαίνουν 
πρακτικά, πέντε τουλάχιστον µονάδες 
διαφορά ανάµεσα σε Ν∆ και ΣΥΡΙ-
ΖΑ, µε την Ν∆ να κινείται γύρω στο 
33%. Κοντολογίς, µε ένα 33%-28%, η 

Ν∆ πάει στις δεύτερες κάλπες µε τον 
αέρα του σίγουρου νικητή και µε υψη-
λές πιθανότητες να φθάσει το 37% που 
θα της δώσει την αυτοδυναµία. 

Οι ελπίδες του ΣΥΡΙΖΑ
Πέµπτον. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιθέτως, ελπί-
ζει ότι µε το µαρτύριο της σταγόνας στις 
αποκαλύψεις για τις παρακολουθή-
σεις, θα µειώνει σταδιακά την διαφο-
ρά του µε την Ν∆ και θα την φέρει στα 
ίσα (ή πολύ κοντά) στο αποτέλεσµα 

της κάλπης. Γι αυτό και παίρνει την 
καλύτερη γι αυτόν εκδοχή των πέντε 
δηµοσκοπικών  µονάδων διαφοράς, 
πατάει πάνω της και διαρρέει υπογεί-
ως ότι στις «δικές του κυλιόµενες» το 
χάντικαπ έχει περιοριστεί στις δυο µο-
νάδες. Προφανώς η µάχη των εκλο-
γών είναι πρωτίστως µάχη εντυπώσε-
ων και διαρροών. Σε κάθε περίπτωση, 
µια µικρή ή ανεπαίσθητη διαφορά στο 
αποτέλεσµα της πρώτης κάλπης, είναι 
απολύτως απαραίτητο στοιχείο για να 

12
TODAY PRESSFR

EETODAY PRESSFR
EE

∆ΙΑ... ΧΕΙΡΟΣ/
Παρασκευή 23 & Σάββατο 24 ∆εκεµβρίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΛΠΗ
Καζάνι μάγειρα

ή καζάνι μάγισσας;
Του: ∆ηµήτρη Καµπουράκη

ή καζάνι μάγισσας;
Του:

Με την χρονιά να εκπνέει και τις εκλογές να πλησιάζουν µε γρήγορα βήµατα, 
µια νηφάλια ακτινογραφία του πολιτικού µας σκηνικού είναι απαραίτητη

Αν επικρατήσει η real 
politic, τότε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης θα είναι 
πρωθυπουργός για µία 
ακόµα τετραετία. Πούθε 
προκύπτει αυτό; Μα 
από το γεγονός ότι τα 
βασικότερα συνθήµατα 
που διακινούν ο 
ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ 
είναι συµβολικής και 
συναισθηµατικής 
φύσης…



μπορέσει να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ζω-
ντανό το όραμα της «προοδευτικής δι-
ακυβέρνησης» στην μάχη της δεύτε-
ρης κάλπης. Αλλιώς θα βρεθεί δίχως 
κυβερνητικό αφήγημα, γεγονός που 
μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο.

Στριμωγμένος Ανδρουλάκης 
Έκτον, το μέγα ερωτηματικό αυτής της 
περιόδου αλλά και των επερχόμενων 
εκλογών, είναι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου 
Ανδρουλάκη. Στριμωγμένο από τους 

δυο μεγάλους, με την υπόθεση Καϊ-
λή να το κατατρύχει, φαίνεται να έχει 
πραγματικό πρόβλημα στρατηγικής 
που το οδηγεί από παλινωδία σε πα-
λινωδία. Ο αρχικός στόχος του Νίκου 
Ανδρουλάκη για υπερφαλάγγιση του 
ΣΥΡΙΖΑ και μετατροπή του ΠΑΣΟΚ 
σε δεύτερο πόλο είναι προφανές ότι 
έχει αποδειχθεί ανέφικτος. Η τακτική 
των ίσων αποστάσεων επίσης, καθη-
μερινά ξεθωριάζει. Σε όλα τα ζητήματα 
που ο Ανδρουλάκης αποπειράθηκε να 

μπει μπροστά είδε τελικά τον ΣΥΡΙΖΑ 
να τον υπερκαλύπτει και να εισπράττει 
τα πολιτικά κέρδη αντί γι αυτόν. 

Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη πα-
ρέμεινε ένα μικρό κόμμα, που στα-
διακά μετατρέπεται σε αντιδεξιό συ-
μπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν 
έντονες επιφυλάξεις για την αποτελε-
σματικότητα αυτής της διολίσθησης, 
όμως η απτή σημερινή πραγματικό-
τητα φωτογραφίζει ένα κοινό μέτω-
πο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ απέναντι στην 
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που θα βγά-
λει αυτό, κανένας δεν μπορεί να προ-
βλέψει. Η λογική πάντως λέει ότι στην 
δεύτερη κάλπη τα μαντάτα δεν θα εί-
ναι καλά για το ΠΑΣΟΚ, θα γίνει σά-
ντουιτς ανάμεσα στους δυο μεγάλους 
που θα παλεύουν για την εξουσία. Οι 
πιθανότητες στις επαναληπτικές εκλο-
γές δεν θα είναι με το μέρος του κ. Αν-
δρουλάκη. Εκεί το παιχνίδι θα παιχτεί 
στο δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας. 

Δεν χωράνε
συναισθηματισμοί 
Έβδομο. Μέγα ερώτημα για όλους, 
αποτελεί το αν οι εκλογές θα παιχτούν 
στο επίπεδο των συμβολισμών ή της πε-
ζής πραγματικότητας. Αν κυριαρχήσουν 
οι συμβολισμοί ή το συναίσθημα, τότε ο 
ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα φτάσουν 
στην κάλπη με αυξημένες πιθανότη-

τες. Αν επικρατήσει η real politic, τότε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πρωθυ-
πουργός για μία ακόμα τετραετία. Πού-
θε προκύπτει αυτό; Μα από το γεγονός 
ότι τα βασικότερα συνθήματα που δια-
κινούν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ εί-
ναι συμβολικής και συναισθηματικής 
φύσης. Η ταύτιση (εκ μέρους των) του 
Μητσοτάκη με τον Όρμπαν, η επίκλη-
ση φόβων για συνταγματική εκτροπή, 
η εμμονική επιμονή στις παρακολου-
θήσεις των επικοινωνιών και όλα τα 
παρόμοια που επικαλούνται ως αντι-
πολίτευση, είναι μια μάλλον «ηθική» 
προσέγγιση της πολιτικής. Αυτή όταν 
«πιάσει» πουλάει πολύ γιατί κινητοποι-
εί το λαϊκό συναίσθημα, απλώς «πιάνει» 
σπάνια διότι κινείται έξω από το πλαίσιο 
των προβλημάτων της καθημερινότητας 
των πολιτών.  Πάντως το προσπαθούν.

Ο άλλος μοιράζει χρήμα 
Αντιθέτως, η ΝΔ δείχνει να «παίζει» 
καθαρά στο πραγματιστικό επίπεδο. 
Για να το πούμε απροκάλυπτα, όταν οι 
άλλοι μοιράζουν φόβους και κατάρες, 
ο Μητσοτάκης μοιράζει χρήμα. Δικαι-
ούται να το κάνει, διότι δεν το φορτώνει 
στα κρατικά ελλείμματα και στο δημό-
σιο χρέος, το παίρνει από την απόδοση 
της οικονομίας και την ανάπτυξη που ο 
ίδιος έχει πετύχει. Αν αθροίσουμε τα 
ποσά που έχει δώσει (λόγω έκτακτων 
συνθηκών) ο Μητσοτάκης μέσα στην 
τετραετία του, τότε δεν θα δυσκολευ-
τούμε να τον κατατάξουμε στην κορυφή 
της μεταπολιτευτικής λίστας των ανοι-
χτοχέρηδων Ελλήνων πρωθυπουρ-
γών. Και μάλιστα το έκανε, όχι όπως ο 
ΣΥΡΙΖΑ που φορολογούσε για δίνει 
επιδόματα, αλλά μειώνοντας παράλ-
ληλα τους φόρους. Ήδη βλέποντας 
πόσα μοίρασε μόνο τον μήνα που δια-
νύουμε (επιταγή ακρίβειας, food pass, 
επίδομα στους ένστολους) καταλαβαί-
νουμε ότι έχουμε να κάνουμε με παίχτη 
που παίζει σκληρό παιχνίδι. 

Οι εκλογολόγοι επιμένουν ότι εν-
νιά στις δέκα φορές, είναι η οικονομία 
αυτή που ορίζει το τελικό αποτέλεσμα 
της κάλπης. Κατά τούτο, ο Μητσοτά-
κης  μπορεί να νιώθει σχετικά σίγου-
ρος για την πορεία του, προφανώς πιο 
σίγουρος από τους δυο αντιπάλους του. 
Αλλά στην πολιτική δεν υπάρχουν βε-
βαιότητες. Η μάχη θα δοθεί μέχρι την 
τελευταία στιγμή από όλα τα κόμματα 
κι από όλους τους αρχηγούς. Η κάλ-
πη συνήθως είναι ένα καζάνι μάγειρα 
που βγάζει φαγητό ανάλογα με τα υλι-
κά που του έριξαν, αλλά υπάρχει πά-
ντα και η πιθανότητα να μεταβληθεί σε 
καζάνι μάγισσας από τους αφρούς του 
οποίου κανένας δεν ξέρει τι τέρας θα 
ξεπροβάλλει. 
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Τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα 
δείχνουν μια διακριτή νίκη της ΝΔ. Η ευρεία 
διαφορά που υπήρχε πέρυσι ή πρόπερσι έχει 
μειωθεί αισθητά, παρά ταύτα σήμερα η ΝΔ 
προηγείται ακόμα καθαρά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ελπίζει ότι με 
το μαρτύριο της σταγόνας 
στις αποκαλύψεις για τις 
παρακολουθήσεις, θα 
μειώνει σταδιακά την 
διαφορά του με την ΝΔ 
και θα την φέρει στα 
ίσα (ή πολύ κοντά) στο 
αποτέλεσμα της κάλπης

Όταν ΣΥΡΙΖΑ και 
ΠΑΣΟΚ μοιράζουν 
φόβους και κατάρες, ο 
Μητσοτάκης μοιράζει 
χρήμα. Δικαιούται να 
το κάνει, διότι δεν το 
φορτώνει στα κρατικά 
ελλείμματα και στο 
δημόσιο χρέος, το 
παίρνει από την απόδοση 
της οικονομίας και την 
ανάπτυξη που ο ίδιος 
έχει πετύχει

Στριμωγμένο από τους 
δυο μεγάλους, με την 
υπόθεση Καϊλή να το 
κατατρύχει, φαίνεται 

να έχει πραγματικό 
πρόβλημα στρατηγικής 

που το οδηγεί από 
παλινωδία σε παλινωδία



Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου

‘‘
Ω

ς τίτλος µπήκε ίσως η 
πιο …«λάιτ» ατάκα του 
Κωνσταντίνου Μπο-
γδάνου σε αυτή τη συ-

νέντευξη, αυτή µε την οποία αυτο-
προσδιορίζεται ιδεολογικά. Αλλωστε 
τι να πρωτοδιαλέξεις και να σχολιά-
σεις όταν µιλάς µε τον Κωνσταντίνο 
Μπογδάνο που εξαπολύει πυρά κατά 
πολλών, αν όχι κατά πάντων. 

Ζει και πορεύεται όπως λέει, µε 
το τρίπτυχο Πατρίδα – Θρησκεία – 
Οικογένεια. Μέσα στην καραντίνα 
µετέφρασε την Αποκάλυψη του Ιω-
άννη και αυτό που του δίνει χαρά, 
όπως λέει, είναι η γυναίκα του και η 
νεογέννητη κόρη του.

Ας υποθέσουµε ότι απευθυνό-
µαστε σ’ έναν αδαή αναγνώστη 
που σερφάρει στο διαδίκτυο και 
δακτυλογραφεί το όνοµά σας. Στη 
Wikipedia, µεταξύ άλλων, αναφέ-
ρεται για εσάς «Ο Κωνσταντίνος 
Μπογδάνος τάσσεται υπέρ του πο-
λιτικού γάµου των οµόφυλων ζευ-
γαριών, ενώ έχει ταχθεί υπέρ της 
εγκατάστασης προσφύγων και µε-
ταναστών σε δοµές ακατοίκητων νη-
σιών. Το 2020 ζήτησε τη νοµοθετι-
κή κατάργηση της µπούρκας και του 
νικάµπ, επικαλούµενος ζητήµατα 
ασφαλείας και παραβίασης των δι-
καιωµάτων των γυναικών. Έχει δη-
λώσει ότι υποστηρίζει το ήδη υπάρ-
χον πλαίσιο για τις αµβλώσεις στην 
Ελλάδα. Επίσης, θεωρεί ότι «τα έµ-
βρυα έχουν δικαιώµατα, και η ζωή 
του εµβρύου δεν ανήκει στην κυο-
φορούσα». Τάσσεται υπέρ της οπλο-
κατοχής για την νόµιµη αυτοάµυνα 
υποστηρίζοντας ότι «Όταν κάποιος 
παραβιάζει το οικιακό σου άσυλο, 
έχεις κάθε δικαίωµα στην αυτοά-
µυνα, ακόµα και αν αυτή καταλήξει 
στον θάνατο του εισβολέα του σπι-
τιού και απειλείται η ζωή σου». Τα 
γράφει ορθά η Wikipedia; Τι θα δι-
ορθώνατε / συµπληρώνατε / αφαι-
ρούσατε για κάθε µία αναφορά; 

Και για το λαθροµεταναστευτι-

κό, και για τη µπούρκα, και για τα 
δικαιώµατα των εµβρύων, και για 
την αυτοάµυνα, ορθά τα γράφει. 
Μία µόνο διόρθωση: Στην ΠΑΤΡΙ-
∆Α δεν είµαστε υπέρ του γάµου των 
οµοφύλων ζευγαριών. Ναι, έχω στο 
παρελθόν συνταχθεί µε τοποθετή-
σεις υπέρ των ίσων πολιτικών δικαι-
ωµάτων των οµόφυλων ζευγαριών. 
Σε απλά λόγια, αυτό σηµαίνει πράγ-
µατα όπως κοινή φορολογική δή-
λωση, ή να κληρονοµεί ο ένας τον 
άλλον. Όµως τα τελευταία χρόνια η 
ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα ζητάει όλο και πε-
ρισσότερα, όλο και πιο παράλογα. 
Μεταξύ άλλων, εξισώνει αυτόµατα 
τον πολιτικό γάµο των οµόφυλων 
ζευγαριών µε το δικαίωµα υιοθεσί-
ας. Και όχι, αυτό δεν είναι αποδε-
κτό, πρώτα και κύρια από την κοινω-
νία. Ως εκ τούτου, δεν είµαστε και 
δεν µπορούµε να είµαστε σήµερα 
υπέρ του γάµου των οµόφυλων ζευ-
γαριών. Είναι άλλο πράγµα η ελευ-

θερία και η ανεκτικότητα και άλλο 
η διάλυση κάθε λογικής. ∆εν υπάρ-
χουν γονέας 1 και 2. Όπως έχει πει 
και ο Βίκτορ Ορµπάν, «ο πατέρας εί-
ναι άνδρας, η µητέρα γυναίκα και 
αφήστε τα παιδιά ήσυχα. Εκεί τε-
λειώνει η συζήτηση». Κάποιοι αυτό 
θα το πουν ακραίο. Είναι, όµως, το 
πιο απλό πράγµα στο κόσµο.

n Θέµα υποκλοπές. Ποια είναι 
η γνώµη σας για ό,τι έχει δει το 
φως της δηµοσιότητας; 
Σκοτεινή, δυσώδης υπόθεση για 
την οποία ευθύνη φέρει, δυστυχώς, 
ο πρωθυπουργός. Αν δεν ήξερε ότι 
όλοι -όπως φαίνεται- παρακολου-
θούµαστε, τότε έχει αποτύχει ως πο-
λιτικός προϊστάµενος της ΕΥΠ, που 
απέτυχε µε τη σειρά της να µας προ-
στατεύσει. Αν το ήξερε, πολλώ µάλ-
λον αν είχε συµµετοχή, µιλάµε για 
καθεστώς απολυταρχισµού. Το χει-
ρότερο όµως είναι, ότι δεν υπάρχει 
πια εµπιστοσύνη ούτε στην ανεξαρ-
τησία της ∆ικαιοσύνης. Πολιτειακή 
κατάντια.

n Η ακρίβεια και η ενεργειακή 
κρίση αποτελούν το µεγαλύτερο 
θέµα που απασχολούν τα µέσα 

ελληνικά νοικοκυριά. Πώς κρί-
νετε τη στάση της κυβέρνησης σε 
αυτόν τον τοµέα και ποιες είναι οι 
δικές σας προτάσεις;
Απλά είναι τα πράγµατα. Αντί να τα-
ΐζουν εισβολείς και να χρηµατοδο-
τούν τις ΜΚΟ, ας ρίξουν τον ΦΠΑ, 
τον ΕΝΦΙΑ, τον ΕΦΚ στα καύσιµα, 
τους φόρους και τις εισφορές. Αντί 
να εξυπηρετούν τα γερµανικά συµ-
φέροντα και να υποτάσσονται στον 
παραλογισµό των Βρυξελλών, ας 
ανοίξουν τους λιγνίτες. Ο Έλληνας 
δεν θέλει επιδόµατα και δελτία σί-
τισης, αλλά κράτος που τον έχει ως 
πρώτη προτεραιότητα και του δίνει 
δικαίωµα στην προκοπή. 

n Με αφορµή τα βίαια επεισό-
δια στις Βρυξέλλες από Μαροκι-
νούς εξαιτίας της νίκης τους επί 
του Βελγίου στο Μουντιάλ, είχα-
τε γράψει  στο twitter: «Μαροκι-
νοί καίνε την πρωτεύουσα του 
Βελγίου κ της Ευρώπης. Αυτό 
το µέλλον µας φτιάχνουν και οι 
εδώ εργολάβοι της ισλαµικής ει-
σβολής, καθώς η δηµογραφική 
επίθεση στον Ελληνισµό που ξε-
κίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζεται 
αµείωτη µε Ν∆». Είναι όλα ξεκά-
θαρα. Μην πει κανείς µετά «δεν 
ήξερα». 
Κύριε Μπογδάνο, ποιοι είναι οι «ερ-
γολάβοι» της ισλαµικής εισβολής 
στην Ελλάδα; Ιδίως σε αυτόν τον 
τοµέα, το κυβερνών κόµµα, η Ν∆, 
επαίρεται ότι έχει καταφέρει να µει-
ώσει σηµαντικά την είσοδο παρά-
τυπων µεταναστών στη χώρα, τόσο 
από τα χερσαία όσο και από τα θα-
λάσσια σύνορα και ότι ανταποκρί-
νεται αποτελεσµατικά στις αλλεπάλ-
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΣ
 (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΤΡΙ∆Α») 

«Είμαι δεξιός και συντηρητικός»
«Η Ελλάδα, όµως, είναι µια χώρα όπου όλα γέρνουν αριστερά»

Αντί να ταΐζουν
εισβολείς και να 
χρηµατοδοτούν τις 
ΜΚΟ, ας ρίξουν τον 
ΦΠΑ, τον ΕΝΦΙΑ, 
τον ΕΦΚ στα
καύσιµα, τους
φόρους και
τις εισφορές. Αντί 
να εξυπηρετούν
τα γερµανικά
συµφέροντα και
να υποτάσσονται 
στον παραλογισµό 
των Βρυξελλών,
ας ανοίξουν
τους λιγνίτες

‘‘

Στο παρελθόν είχα συνταχθεί µε τοποθετήσεις 
υπέρ των ίσων πολιτικών δικαιωµάτων των 
οµόφυλων ζευγαριών. Όµως τα τελευταία χρόνια 
η ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα ζητάει όλο και περισσότερα, 
όλο και πιο παράλογα…



ληλες προσπάθειες της Τουρκίας να 
εργαλειοποιήσει το µεταναστευτικό.

Η κυβέρνηση λέει ψέµατα. Επί 
των ηµερών της έχουν µπει στην 
χώρα τουλάχιστον διακόσιες χιλιά-
δες λαθροµετανάστες - σύµφωνα µε 
τα επίσηµα στοιχεία του αρµοδίου 
υπουργείου! Συγχρόνως, η κυβέρ-
νηση Ν∆ έχει ξεπεράσει την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ σε παροχές και επι-
δοτήσεις στους εισβολείς, δίνοντας 
σε όλους ΑΦΜ/ΑΜΚΑ και επιδό-
µατα, που πληρώνει ο Έλληνας φο-
ρολογούµενος. Εκατοντάδες παρά-
νοµα τζαµιά έχουν ξεφυτρώσει στην 
Ελλάδα από το 2019, η εγκληµατι-
κότητα καλπάζει, η Πακιστανική 
κοινότητα ήδη ζει έξω από νόµους 
και κανόνες - φάνηκε γλαφυρά και 
την περασµένη Πρωτοχρονιά. Και 
από όλα αυτά, ωφελούνται οι ΜΚΟ, 
που έχουν πάρει συνολικά στην Ελ-
λάδα πάνω από 2,5 δισεκατοµµύ-
ρια. 106 εκατοµµύρια έχουν δοθεί 
µόνο τα τρία τελευταία χρόνια σε δο-
µές δήθεν ασυνοδευτων ενηλίκων, 
όπου ενίοτε οι ωφελούµενοι είναι 
ποινικοί εγκληµατίες. Τα έχω κατα-
θέσει όλα αυτά µε στοιχεία σε κοινο-
βουλευτικές ερωτήσεις. Είδατε που-
θενά να παίζουν; Όχι. Γιατί; ∆ιότι 

το µεταναστευτικό ταΐζει πλείστους 
επιτήδειους, µεταξύ των οποίων και 
προσωπικούς φίλους των κυβερνώ-
ντων. Η Ελλάδα χάνεται, ο κόσµος 
πεινάει και αυτοί θησαυρίζουν.

n Πολλοί σας αποκαλούν ακρο-
δεξιό και φασίστα. Τι απαντάτε; 
Είµαι δεξιός. Ούτε κεντροδεξιός, 
ούτε ακροδεξιός. ∆εξιός και συντη-
ρητικός, στη σχολή του Ρέιγκαν και 
της Θάτσερ. Η Ελλάδα, όµως, είναι 
µια χώρα όπου όλα γέρνουν αριστε-
ρά. Τους απαντώ, λοιπόν, ότι αν δεν 
το κάνουν από σκοπιµότητα, είναι 
ανίδεοι. 

n Γιατί να ψηφίσει ένας ψηφο-
φόρος το δικό σας κόµµα, την 
«ΠΑΤΡΙ∆Α» και όχι το κόµµα 
των Θάνου Τζήµερου - Φαήλου 
Κρανιδιώτη; 
Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι το 
κόµµα τους ∆ΕΝ είναι δεξιό, ούτε 

συντηρητικό. Ο κος Τζήµερος µας 
έστελνε ντιρεκτίβες να µη δηλώνου-
µε «δεξιοί», ούτε «συντηρητικοί», δι-
ότι οι λέξεις αυτές «χτυπάνε άσχη-
µα»! Για όποιον είναι υπερήφανος 
δεξιός και συνειδητός συντηρητικός, 
τέτοια καµώµατα από «φιλελέδες» 
που «είδαν φως και µπήκαν» στον 
πατριωτικό χώρο δεν είναι ανεκτά. 

∆εύτερον, διότι το κόµµα Τζή-
µερου-Κρανιδιώτη απεδείχθη πως 
αποτελεί πολιτικό παραµάγαζο του 
µεγάρου Μαξίµου. Το ξέρετε, ότι ο 
κος Κρανιδιώτης συνοµιλεί µε τον 
πρωθυπουργό συχνότερα από όσο 
οι περισσότεροι βουλευτές της Ν∆; 
Το ξέρετε, ότι µαζί και µε συνερ-
γάτες του συναντιούνται µέχρι και 
µε τον γιο του Κυριάκου Μητσοτά-
κη, προσπαθώντας να κερδίσουν 
την οικογενειακή εύνοια του πρω-
θυπουργού; Το ξέρετε, ότι µετά τις 
επόµενες εκλογές, οπότε και ο κος 
Τζήµερος έχει πολλάκις δηλώσει 
ότι θα αποσυρθεί από την πολιτι-
κή, σχεδιάζεται ο κος Κρανιδιώτης 
να απορροφηθεί στη Νέα ∆ηµο-
κρατία; Ε, λοιπόν, αυτό δεν λέγεται 
αντιπολίτευση, αλλά πολιτική απά-
τη. Όλα, µάλιστα, απεδείχθησαν µε 
τρόπο πεντακάθαρο όταν ανέκυψε 
το σκάνδαλο των υποκλοπών. ∆εν 
υπήρξε πιο φανατικός υποστηρικτής 
της κυβέρνησης, πιο ακραίος υβρι-
στής του Νίκου Ανδρουλάκη, πιο 
παθιασµένος απολογητής του πρω-
θυπουργού και του Μαξίµου, από το 
κόµµα Κρανιδιώτη-Τζήµερου. Για-
τί, άλλωστε, διέκοψαν αίφνης τη συ-
νεργασία µε την κα Λατινοπούλου 
και εµένα µόλις φάνηκε να ξεπερ-
νάµε όλοι µαζί το 2%; Μάλλον διότι 
το κόµµα αυτό δεν στοχεύει καν να 
µπει στη βουλή, αλλά µόνο να υπη-
ρετήσει σχεδιασµούς της Ν∆ και 
προσωπικά του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, προτού διαλυθεί. 

Στην πασοκοποιηµένη Ν∆ της 
ισλαµικής εισβολής, της σοσιαλι-

στικής οικονοµικής πολιτικής, της 
αντικατάστασης πληθυσµού, του 
δικαιωµατισµού και της ΛΟΑΤΚΙ 
ατζέντας, εµείς είµαστε και θα είµα-
στε απέναντι. Όσοι βέβαια θέλουν, 
µπορούν να ψηφίσουν ένα κόµ-
µα-δεκανίκι της. ∆ικαίωµά τους. 
Όσοι όµως θέλουν να ψηφίσουν το 
µόνο συνεπές δεξιό και συντηρητι-
κό κόµµα στη χώρα, θα ψηφίσουν 
ΠΑΤΡΙ∆Α.

Και µια τελευταία σηµείωση. 
Σοκαρίστηκα, όταν λίγο µετά την 
αποχώρησή µας από το κοινό σχή-
µα, η Βουλή των Ελλήνων κατα-
δίκασε τρία κόµµατα για οικονοµι-
κές ατασθαλίες: Το ΚΚΕ, τη Χρυσή 
Αυγή και τη ∆ηµιουργία. Η ακε-
ραιότητα και η εντιµότητά µου εί-
ναι διαχρονικά αδιαπραγµάτευτες. 
Ευτυχώς, λοιπόν, που χωρίσαµε µε 
ένα κόµµα υπόλογο για τέτοια πράγ-
µατα.

n Και εν τέλει, πόσος χώρος 
υπάρχει δεξιότερα της Νέας ∆η-
µοκρατίας, ώστε να χωράει και 
το κόµµα που έχετε ιδρύσει; 
Όσος χώρος υπάρχει για τον στόχο, 
να σωθεί η Ελλάδα από τον εθνι-
κό αφανισµό και οι Έλληνες από 

την ανέχεια και την εξάρτηση από 
το κράτος. Όσος χώρος υπάρχει 
στην Ελλάδα για ένα κανονικό δε-
ξιό κόµµα.

n Γιατί κάνατε τη µετάφραση της 
Αποκάλυψης του Ιωάννη; 
Αγαπώ την γλώσσα µας και την πί-
στη µας. Η δε Αποκάλυψη είναι ένα 
µυστικιστικό, εσχατολογικό κείµενο 
που µε γοήτευε τροµερά από παιδί. 
Έτσι, όταν στην πρώτη καραντίνα 
βρέθηκα µε πολύ ελεύθερο χρόνο, 
βρήκα και την ευκαιρία να καταπια-
στώ µε ένα παλιό µου όνειρο: Να 
µεταφέρω τον λόγο του Ιωάννη µε 
τρόπο απλό, λιτό και κατανοητό στη 
σύγχρονη γλώσσα µας, κρατώντας 
τον ρυθµό, το µέτρο και την οικο-
νοµία του πρωτοτύπου. Ευχαριστώ 
από καρδιάς για τις έως τώρα θερ-
µές κριτικές και να ενηµερώσω ότι 
κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκ-
δόσεις ΑΡΜΟΣ.

n Τι σας δίνει χαρά αυτήν την 
εποχή; 
Η οικογένειά µου. Η γυναίκα µου 
και η νεογέννητη κόρη µου. Χαρά, 
αλλά και το µεγαλύτερο κίνητρο για 
να αγωνίζοµαι.
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Τι σας δίνει χαρά αυτήν 
την εποχή; «Η οικογένειά 

µου. Η γυναίκα µου 
και η νεογέννητη κόρη 
µου. Χαρά, αλλά και το 

µεγαλύτερο κίνητρο για 
να αγωνίζοµαι.

‘‘

Ο κος Τζήµερος µας έστελνε ντιρεκτίβες να µη δηλώνουµε «δεξιοί», ούτε «συ-
ντηρητικοί», διότι οι λέξεις αυτές «χτυπάνε άσχηµα»! Για όποιον είναι υπερήφα-

νος δεξιός και συνειδητός συντηρητικός, τέτοια καµώµατα από «φιλελέδες»
που «είδαν φως και µπήκαν» στον πατριωτικό χώρο δεν είναι ανεκτά



Σ
ε µια σηµαντική απο-
κάλυψη για την Εύα 
Καϊλή, προχώρησε η 
εφηµερίδα Le Soir, ανα-

φέροντας ότι η Ελληνίδα Ευρωβου-
λευτής παραδέχθηκε ότι ζήτησε από 
τον πατέρα της να κρύψει τα λεφτά 
που ήταν στο σπίτι της.

Υπενθυµίζεται ότι οι Βέλγοι 
αστυνοµικοί εντόπισαν αρχικά τον 
πατέρα της Εύας Καϊλή µε 600.000 
ευρώ σε µετρητά µέσα σε βαλίτσα 
έξω από ξενοδοχείο των Βρυξελ-
λών και στη συνέχεια, αφού πλέον 
έκριναν ότι η Εύα Καϊλή δεν προ-
στατεύεται από την ασυλία των ευ-
ρωβουλευτών, πραγµατοποίησαν 
έφοδο στο σπίτι της και βρήκαν άλ-
λα 150.000 ευρώ. Σύµφωνα, λοι-
πόν, µε τη Le Soir, η Εύα Καϊλή 
παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πα-
τέρα της να κρύψει τα χρήµατα. «Η 
κατηγορούµενη παραδέχθηκε ότι 
έδωσε οδηγίες στον πατέρα της να 
κρύψει τα λεφτά» αναφέρει, σύµφω-
να µε το δηµοσίευµα ο εισαγγελέας 
∆ιαφθοράς, Μισέλ Κλεζ, που ηγεί-
ται των ερευνών για το Qatargate, 
στο έγγραφο για τη σύλληψη της 
Εύας Καϊλή στις 9 ∆εκεµβρίου.

Γνώριζε για
τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι
«Είπε ότι γνώριζε στο παρελθόν την 
δραστηριότητα του συντρόφου της 
(σ.σ. του Φραντσέσκο Τζιόρτζι) µε 
τον κ. Παντζέρι και ότι βαλίτσες µε 
µετρητά είχαν περάσει από το δια-
µέρισµά της» προσθέτει ο Βέλγος ει-
σαγγελέας. Το ίδιο αναφέρει και η 
La Repubblica λέγοντας ότι η Εύα 
Καϊλή είπε «είναι αλήθεια, γνώρι-
ζα για τις δραστηριότητες του κ. Πα-

ντζέρι και γνώριζα ότι στο σπίτι µου 
υπήρχαν βαλίτσες µε χρήµατα»

Κατά το δηµοσίευµα «όταν η 
αστυνοµία έκανε την επιχείρηση σε 
βάρος του συντρόφου της, η Εύα 
Καϊλή πανικοβλήθηκε. Εκτός από 
το να δώσει οδηγίες στον πατέρα 
της για να κρύψει γρήγορα ένα τµή-
µα των χρηµάτων, η πρώην παρου-
σιάστρια «προσπάθησε να προειδο-
ποιήσει και τον Παντζέρι και άλλους 
δύο ευρωβουλευτές για την έρευ-
να» χωρίς το δηµοσίευµα - που επι-
καλείται το έγγραφο του εισαγγε-
λέα - να αναφέρει ποιοι ήταν αυτοί 
οι δύο Ευρωβουλευτές.

Η Le Soir αναφέρει, επίσης, ότι 
ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι παραδέχθη-
κε ενώπιον του εισαγγελέα ότι ήταν 
µέρος µιας οµάδας που χρησιµοποι-
ήθηκε από το Μαρόκο και το Κατάρ 
για να επηρεάσει τους Ευρωπαίους. 
«Τα έκανα όλα για χρήµατα που δεν 
χρειαζόµουν» ήταν, σύµφωνα µε δι-
καστικά έγγραφα που επικαλείται η 
La Repubblica, τα λόγια που χρη-
σιµοποίησε ο Τζιόρτζι για να πα-
ραδεχθεί τις σε βάρος του κατηγο-
ρίες - ξέπλυµα χρήµατος, σύσταση 
εγκληµατικής οργάνωσης, διαφθο-
ρά. «Αφού κατέρρευσε µπροστά 
στους αξιωµατούχους των Βρυξελ-
λών, ο Τζιόρτζι παραδέχθηκε ότι εί-
χε ενεργήσει παράνοµα και δήλωσε 
µετανιωµένος» είχε αναφέρει η ιτα-
λική εφηµερίδα.

«Νιώθω προσβεβληµένος που 
έχετε πρόσβαση στα έγγραφα αυ-
τά. Είµαι ο µόνος που ακολουθεί 
τους κάνονες;» ήταν η αντίδραση 
του Βέλγου συνηγόρου της Εύας 
Καϊλή, Αντρέ Ριζόπουλου.

Οµολογία και από Παντζέρι
Στο δηµοσιεύµα αναφέρεται, επί-
σης, ότι ο Αντόνιο Παντζέρι, ο οποί-
ος θεωρείται ο «εγκέφαλος» της 
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Κατάρ-gate
Oμολόγησε η Εύα – Ζήτησε από

τον πατέρα της να κρύψει τα λεφτά 



κλίκας που έστησε το Κατάρ-gate 
«έδωσε επίσης οδηγίες στον Τζιόρ-
τζι σχετικά µε τη σύντροφό του» µε 
τη Le Soir να επικαλείται τηλεφω-
νικές υποκλοπές.

Μετά τη σύλληψή του και τον 
εντοπισµό στο σπίτι του 600.000 
ευρώ σε µετρητά ο Παντζέρι, γρά-
φει η βελγική εφηµερίδα, υποχρε-
ώθηκε εν µέρει να παραδεχθεί την 
εµπλοκή του στο σκάνδαλο που σό-
καρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Αρνήθηκε ότι ο ευρωβουλευ-
τής Μαρκ Ταραµπέλα ήταν αποδέ-
κτης των δώρων από το Κατάρ, πα-
ραδέχθηκε εν µέρει τα γεγονότα» 

για τη διαφθορά και τις παρέµβα-
σεις υπέρ του Κατάρ και του Μα-
ρόκου, γράφει ο εισαγγελέας Κλεζ 
στο έγγραφο για τον Παντζέρι.

Εντωµεταξύ στον «χορό» των 
ερευνών µπαίνει και η Europol 
η οποία ανέφερε σε µήνυµα ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου ότι συµ-
µετέχει «για να στηρίξει τις βελ-
γικές έρευνες» σχετικά µε το 
Qatargate. Το προηγούµενο διά-
στηµα οι βελγικές εισαγγελικές 
αρχές επιβεβαίωσαν ότι στις έρευ-
νες συµµετέχει και η Eurojust ειδι-
κά στο σκέλος όσων συµβαίνουν 
στην Ιταλία.

Στο Βέλγιο
η οικογένεια Παντσέρι
Εν τω µεταξύ, ο αρµόδιος εισαγγε-
λέας της Μπρέσα, έκανε δεκτό το 
αίτηµα των βελγικών αρχών για 
την έκδοση της συζύγου του Ιταλού 
πρώην Ευρωβουλευτή Παντσέρι. 
Οι συνήγοροι υπεράσπισης αναµέ-
νεται να προσφύγουν κατά της από-
φασης, µολονότι η ιταλική αστυνο-

µία έχει συλλάβει τη σύζυγο και την 
κόρη του Αντόνιο Παντσέρι, για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό 
ένταλµα σύλληψης. Η σύζυγός του 
Μαρία Κολεόνι και η 38χρονη κόρη 
του Σίλβια, δικηγόρος στο επάγγελ-
µα, φαίνεται να µοιράζονταν το ίδιο 
πάθος: την πολυτέλεια. Είχαν ταξι-
δέψει σε όλο τον κόσµο, είχαν ορ-
γώσει θάλασσες µε πανάκριβα γιοτ 
και δεν δίσταζαν να δηµοσιεύσουν 
στιγµιότυπα από τον χλιδάτο τρόπο 
ζωής τους στα social media.

∆εν φοβόντουσαν, µάλιστα, ότι 
θα µπορούσαν να εγείρουν υποψίες, 
αποκαλύπτοντας τον πολυτελή τρό-
πο ζωής τους. Η Σίλβια Παντσέρι, 
είναι δικηγόρος τα τελευταία έντεκα 
χρόνια, ενώ το σπίτι και το γραφείο 
της είναι στην περιοχή του Μιλάνου. 
Υπερηφανεύεται για δραστηριότη-
τες που σχετίζονται µε την προστα-
σία των γυναικών που έχουν πέσει 
θύµατα βίας όπως και διαδικτυακού 
εκφοβισµού. Εµφανιζόταν στα social 
media µε φίλους στην άκρη µιας πισί-
νας στο Μαϊάµι Μπιτς εκφράζοντας 
το παράπονο ότι οι διακοπές της τε-
λείωσαν, ενώ δύο εβδοµάδες αργότε-
ρα, βρισκόταν στο Μόντρεαλ του Κα-
ναδά. Σύµφωνα µε τα ιταλικά µέσα 
ενηµέρωσης, 17.000 ευρώ κατασχέ-
θηκαν από την οικονοµική αστυνο-
µία, µετά από έφοδο στη µονοκατοι-
κία του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή, 
ο οποίος από την περασµένη Παρα-
σκευή κρατείται στις Βρυξέλλες. Πα-
ράλληλα, σε έφοδο που πραγµατο-
ποιήθηκε σε άλλο διαµέρισµα του 
Παντζέρι, στο Μιλάνο, σύµφωνα µε 
πληροφορίες, κατασχέθηκαν έγγρα-
φα και υπολογιστές. Όπως είναι γνω-
στό, στην κατοικία του στις Βρυξέλλες 
βρέθηκαν 500.000 ευρώ.
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«Βραχιολάκι»
ζητάει η Καϊλή 
Mέχρι την ώρα που γράφαµε 
την είδηση για την Εύα 
Καϊλή δεν είχε γίνει γνωστή 
η προφυλακισή της ή όχι, 
µετά την απολογία της στους 
Βέλγους δικαστές, για την 
υπόθεση του Qatargate . 
Όπως δήλωσαν οι δικηγόροι 
της η κυρία Καϊλή ανέπτυξε 
τα επιχειρήµατά της για 
περίπου µια ώρα το πρωί της 
Πέµπτης µετά τη µεταφορά 
της στο δικαστικό µέγαρο 
των Βρυξελλών περίπου στις 
10 το πρωί
Οι δικηγόροι της Εύας 
Καϊλή, είπαν στους 
δηµοσιογράφους που είχαν 
συγκεντρωθεί έξω από 
το δικαστικό µέγαρο της 
βελγικής πρωτεύουσας, η 
Ελληνίδα ευρωβουλευτής 
υποστήριξε ενώπιον των 
δικαστών ότι είναι αθώα, 
δεν έχει δωροδοκηθεί και 
συνεργάζεται µε τις αρχές.
Στο πλαίσιο αυτό οι 
δικηγόροι της Εύας Καϊλή 
ζήτησαν από τους Βέλγους 
δικαστές την αποφυλάκιση 
της πελάτισσάς τους µε 
«βραχιολάκι».

Αντόνιο Παντσέρι, 
η σύζυγός του 
Μαρία Κολεόνι και 
η 38χρονη κόρη του 
Σίλβια
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«Π
ροσωπικά δίνω 
ιδιαίτερη σηµασία 
στην οικονοµική 
αυτοδυναµία και 

αυτοτέλεια του ∆ήµου”, υπογραµµί-
ζει ο δήµαρχος Παπάγου – Χολαρ-
γού, κ. Ηλίας Αποστολόπουλος στη 
συνέντευξη που µας παραχώρησε 
εξηγώντας πως κατάφερε να εξα-
σφαλίσει χρηµατοδοτήσεις για µε-
γάλα και µικρότερα έργα στο δήµο 
εκπληρώνοντας ταυτόχρονα δανεια-
κές υποχρεώσεις παλαιότερων ετών.

Παράλληλα, ο δήµαρχος τονί-
ζει ότι σε σχέση µε την ενεργειακή 
κρίση ο ∆ήµος Παπάγου-Χολαργού 
βρέθηκε σε εξαιρετικά προνοµιακή 
θέση µετά την πρωτοποριακή πρω-
τοβουλία του να εγκαταστήσει ένα 
Νέο Σύστηµα Ηλεκτροφωτισµού 
πριν την κρίση.

Βέβαια, επειδή και στην αυτο-
διοίκηση έχουµε µπει σε προεκλο-
γικούς ρυθµούς ρωτήσαµε τον δή-
µαρχο για τις προθέσεις του και ήταν 
ξεκάθαρος, σηµειώνοντας χαρακτη-
ριστικά ότι µαζί µε το επιτελείο του 
διαµορφώνουν ένα σχέδιο για µια 
“Σύγχρονη - Έξυπνη Πόλη” και µε 
αυτό ως οδηγό θα ζητήσει από τους 
πολίτες του ∆ήµου Παπάγου-Χολαρ-
γού να τον εµπιστευθούν και πάλι.

Αναλυτικά, η συνέντευξη του 
δηµάρχου Παπάγου – Χολαργού, 
κ. Ηλία Αποστολόπουλου, έχει ως 
εξής:   

n Δήμαρχε, διανύουμε την εορ-
ταστική περίοδο και θα ήθελα να 
ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας 
με το τι έχει ετοιμάσει ο δήμος 
για τις φετινές εορτές;

Όλοι µας έχουµε ανάγκη να χα-
µογελάσουµε και οι γιορτινές µέρες 
είναι η κατάλληλη στιγµή, αφού τα 
γεγονότα που ζούµε αυτή την εποχή 
έχουν βαρύνει πολύ το κλίµα.  Όπως 
λέω, όλοι χρειαζόµαστε ένα χαµόγε-
λο τις ηµέρες των γιορτών. 

Βεβαίως, εµείς δίνουµε µεγάλη 
βαρύτητα σε εκδηλώσεις ψυχαγω-
γίας, πολιτισµού και κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης κάθε µορφής ολόκληρη 
τη χρονιά. Ωστόσο, ειδικά αυτές τις 
ηµέρες, σχεδιάσαµε και οργανώνου-
µε έναν µεγάλο αριθµό δράσεων. 

Στο επίπεδο των πρωτοβουλιών 
κοινωνικής αλληλεγγύης ξεχωρί-
ζουν: 
- Η Χριστουγεννιάτικη διανοµή Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου
- «Τα Καλάθια της Αγάπης» µε τρόφι-
µα και φάρµακα
- ∆ράση Συγκέντρωσης Χριστου-
γεννιάτικων δώρων σε συνεργασία 

µε τον ΣΚΑΙ και το “ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ”, για τα παιδιά των 
ευπαθών οικογενειών του ∆ήµου 
µας. 

Ιδιαίτερα πλούσιο είναι το πρό-
γραµµα των καλλιτεχνικών εκδηλώ-
σεων του ∆ήµου:

Η αρχή έγινε µε τη µεγάλη εκ-
δήλωση για να Φωτίσουµε το Χρι-
στουγεννιάτικο ∆έντρο της πόλης 
µας και συνεχίζουµε µε εκδηλώσεις 
σε πλατείες, στο εµπορικό κέντρο 
Χολαργού, παιδικές Χριστουγεν-
νιάτικες ταινίας κ.α.

Μια µεγάλη στιγµή ήταν το 
«Μουσικό Άγγιγµα Αγάπης». Η 
Συναυλία Αγάπης µε τον συµπολίτη 
µας και σπουδαίο συνθέτη Γιώργο 
Χατζηνάσιο που είχε τεράστια απο-
δοχή από τον κόσµο. Στο πλαίσιο του 
3ου Christmas Festival λειτουργεί 
το “Χριστουγεννιάτικο Πάρκο” στο 
Άλσος Χολαργού µε παγοδρόµιο, 
καρουζέλ και άλλα παιχνίδια.

Όπως γίνεται αντιληπτό οι εκδη-
λώσεις αυτές καλύπτου ν τόσο τα εν-
διαφέρονται των πολιτών όσο και τις 
ανάγκες εκείνων των συνανθρώπων 
µας που οφείλουµε να στεκόµαστε 
δίπλα τους.

n Να πάμε και στο πιο πολιτικό 
σκέλος. Θα μπορούσατε να μας 
αναφέρετε ενδεικτικά τα σημα-
ντικότερα έργα και δράσεις της 
δημοτικής αρχής σε αυτήν τη δη-
μοτική περίοδο;  

Είναι µία δηµιουργική και πα-
ραγωγική περίοδος αφού έχουµε 
υλοποιήσει σηµαντικό έργο. Κι αυτό 
µάλιστα έχει επιτευχθεί µε χρηστή 
διαχείριση των οικονοµικών. ∆εν 
προχωρήσαµε σε νέο δανεισµό ενώ 
ταυτόχρονα εκπληρώσαµε δανεια-
κές υποχρεώσεις παλαιότερων ετών.

Προσωπικά δίνω ιδιαίτερη ση-
µασία στην οικονοµική αυτοδυναµία 
και αυτοτέλεια του ∆ήµου. Καταφέ-
ραµε να εξασφαλίσουµε χρηµατο-
δοτήσεις για µεγάλα και µικρότερα 
έργα προς όφελος της πόλης και των 
συµπολιτών µας. Σας αναφέρω εν-
δεικτικά µερικά έργα και δράσεις της 
∆ηµοτικής Αρχής:
- Εγκατάσταση νέου δικτύου ηλε-
κτροφωτισµού, µε λαµπτήρες Led
- Εργασίες συντήρησης για να βρί-
σκονται σε υψηλό επίπεδο τα σχολι-
κά συγκροτήµατα. 
- ∆ιενέργεια  Προσεισµικού ελέγχου  
σε όλα τα σχολικά κτίρια και τα Νη-
πιαγωγεία. 
- ∆ηµιουργία και λειτουργία Υπηρε-
σίας ∆όµησης (Πολεοδοµίας) 
- Το αντιπληµµυρικό έργο στην Κοι-

HΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ)

«Νοικοκύρεμα 
οικονομικών και 
σημαντικό έργο»

«Δίνω ιδιαίτερη σημασία στην οικονομική αυτοδυναμία  
και αυτοτέλεια του Δήμου μας»

Του Πέτρου Κουβάτσου 
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«Η πόλη μας βρέθηκε σε εξαιρετικά προνομιακή θέση κατά την ενεργειακή κρίση, εξαιτίας της 
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νότητα Παπάγου
- Ανάπλαση της οδού Βουτσινά στον 
Χολαργό
- Παραδόθηκαν σε χρήση τα κλειστά 
πλέον (µε το µπαλόνι) γήπεδα µπά-
σκετ στο Αθλητικό κέντρο Χολαργού 
“Αντώνης Πολύδωρας”. Εδώ να 
σηµειώσω ότι οι παρεµβάσεις µας 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι 
διαρκείς. 
- Εργασίες συντήρησης και αναµόρ-
φωσης στις Παιδικές Χαρές
- Ανανέωση και ενίσχυση του εξο-
πλισµό στην καθαριότητα
- Εγκατάσταση Γωνιάς Ανακύκλω-
σης 
- Αύξηση του πρασίνου, αφού φυτέ-
ψαµε υπερδιπλάσιο αριθµό δέντρων 
και φυτών σε σχέση µε αυτά που κα-
τά καιρούς αποµακρύνονται 
- Συνεχείς δράσεις κοινωνικής µέ-
ριµνας 
- ∆υνατότητα παροχής ηλεκτρονι-
κών πιστοποιητικών από τον ∆ήµο 
- ∆ιοργάνωση µε µεγάλη επιτυχία 
του Φεστιβάλ στο Κηποθέατρο Πα-
πάγου 
- ∆ηµιουργία και λειτουργία ∆ηµο-
τικής Πινακοθήκης στην αίθουσα 
“Αλέκος Φασιανός”
- ∆ράσεις προστασίας των αδέσπο-
των ζώων και πολλά άλλα.

n Πως προσπαθεί ο δήμος να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
που δημιουργεί η ενεργειακή 
κρίση; 
Η ενεργειακή κρίση µας υποχρεώνει 
να λάβουµε µέτρα µείωσης της κατα-
νάλωσης, µε βάση και τη σύσταση 
από την πολιτεία, σε τοµείς που δεν 
είναι καίριας σηµασίας για τη λει-
τουργία της πόλης. 

Όµως ο ∆ήµος Παπάγου-Χο-
λαργού βρέθηκε σε εξαιρετικά 
προνοµιακή θέση µετά την πρω-
τοποριακή πρωτοβουλία µας να 
εγκαταστήσουµε ένα Νέο Σύστηµα 

Ηλεκτροφωτισµού ΠΡΙΝ την κρίση. 
Πιο συγκεκριµένα, τοποθετήθηκαν 
περίπου 5.370 νέα φωτιστικά σώ-
µατα, έγινε δηλαδή η µεγαλύτερη 
αντικατάσταση και εκσυγχρονισµός 
του δικτύου οδοφωτισµού της πόλης 
εδώ και δεκαετίες.  Αξιοποιώντας τη 
σύµβαση ενεργειακής απόδοσης 
του οδοφωτισµού που λειτούργη-
σε το 2021, πέτυχε εξοικονόµηση 
ενέργειας στον οδοφωτισµό περί-
που 85%.

Τα οικονοµικά οφέλη από αυτή 
την κίνησή µας είναι εξίσου εντυ-
πωσιακά (όφελος εξοικονόµησης 
ενέργειας 734.000,00 € περίπου).

Με την Ενεργειακή Αναβάθµι-
ση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτι-
σµού, ο ∆ήµος όχι µόνο δεν υπέστη 
τις συνέπειες της αύξησης στην τιµή 
της kWh αλλά κατέστη δυνατή και 
η µείωση των δηµοτικών τελών 
ηλεκτροφωτισµού. Να συνυπολο-
γίσουµε επίσης τα περιβαλλοντικά 
οφέλη, αφού επιτυγχάνεται η µείω-
ση στην εκποµπή ρύπων αλλά και η 
αναβάθµιση της οδικής ασφάλειας 
και γενικότερα της ασφαλούς κυ-
κλοφορίας των πολιτών µέσα στη 
πόλη µας.

n Κύριε Δήμαρχε, σε ποιους το-
μείς ρίχνει αυτήν την περίοδο το 

βάρος της η δημοτική αρχή; 
Ολοκληρώνουµε το µεγάλο έρ-

γο κατασκευής του νέου κτιρίου ΚΑ-
ΠΗ και Πολυϊατρείων Παπάγου.

Συνεχίζουµε σταθερά µια καθη-
µερινή µάχη για την καθαριότητα 
στην πόλη και την αποκοµιδή των 
απορριµµάτων.  Βελτιώνουµε το 
δίκτυο οµβρίων υδάτων και στον 
Χολαργό. ∆ίνουµε βάρος στα προ-
βλήµατα που παρουσιάζονται σε 
πεζοδρόµια µε εκριζώσεις δένδρων 
και αποκατάσταση πλακιδίων. 

Ξεκινάµε ένα µεγάλο πρόγραµ-
µα ασφαλτόστρωσης 20 δρόµων, 
αφού όπως γνωρίζετε υπάρχουν 
οδοί που έχουν προβλήµατα κυ-
ρίως από εργασίες Οργανισµών 
Κοινής Ωφέλειας. ∆ηµιουργούµε 

έναν νέο κοινόχρηστο και ελεύθε-
ρο χώρο αναψυχής κάτω από την 
Αγία Σκέπη Παπάγου, µε πολλα-
πλές δραστηριότητες. Φροντίζουµε 
τα σχολικά συγκροτήµατα να λει-
τουργούν κάτω από τις καλύτερες 
συνθήκες. Αυτό καταγράφηκε και 
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
µε µεγάλη αύξηση των κονδυλίων. 
Είναι άλλωστε προτεραιότητα µας η 
νέα γενιά. 

Αναµορφώνουµε την Πλατεία 
Φλωρίνης στου Παπάγου, που µε-
τατρέπεται σε  µία σύγχρονη πρά-
σινη πλατεία, πραγµατικό κόσµηµα 
για την περιοχή.  Αναβαθµίζουµε 
το Γήπεδο “Αντώνης Πολύδωρας” 
στον Χολαργό και εκσυγχρονίζουµε 
το Γήπεδο Ποδοσφαίρου της οδού 
Κύπρου στου Παπάγου, τοποθετώ-
ντας σε αυτό συνθετικό χλοοτάπητα 
τελευταίας γενιάς.   

 
n Κύριε Αποστολόπουλε, είστε 
μέλος, του Δ.Σ. και της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Αττικής, καθώς και του Συνδέ-
σμου Προστασίας και Ανάπτυ-
ξης Υμηττού. Είστε ικανοποιη-
μένος από τη συνεργασία με τους 
συναδέλφους σας και με ποιους 
τρόπους προσπαθείτε να βοηθά-
τε τους δήμους και τους πολίτες 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
των παραπάνω Ενώσεων και του 
Συνδέσμου;

Είµαι ικανοποιηµένος από τη 
συνεργασία µου µε όλους τους συνα-
δέλφους και η αλήθεια είναι ότι από 
κοινού προσπαθούµε να κάνουµε 
το καλύτερο δυνατό για την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Οι ∆ήµοι όπως ξέ-
ρετε έχουν ένα ευρύ φάσµα αρµο-
διοτήτων, που όλο και αυξάνονται, 
µε αποτέλεσµα να υπάρχει ανάγκη 
συντονισµένων προσπαθειών για 
την καλύτερη αντιµετώπιση προβλη-
µάτων και την οµαλή λειτουργία των 
∆ήµων.  Και αυτό συµβαίνει τόσο µέ-
σα από την ΚΕ∆Ε, της οποίας όπως 
γνωρίζεται πρόεδρος είναι ένας ιδιαί-
τερα άξιος και δραστήριος συνάδελ-
φος, όσο και από το Ινστιτούτο Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης στο οποίο είµαι 
πρόεδρος. Το ίδιο φυσικά συµβαίνει 
και στον ΣΠΑΥ. Όλοι µαζί προσπα-
θούµε για το καλύτερο µε απώτερο 
στόχο τους πολίτες µας και τη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής τους.

n Η πανδημία, και τώρα η ενερ-
γειακή κρίση κατά πόσο αποτέ-
λεσαν τροχοπέδη στην υλοποίη-

ση του έργου σας;  
Στην πρώτη φάση της επηρέασε 

τη λειτουργία των υπηρεσιών µας η 
πανδηµία. Όµως µε ταχύτατες ενέρ-
γειες συγκροτήσαµε ένα σχέδιο και 
κατορθώσαµε να ανταποκριθούµε 
στις ανάγκες των συµπολιτών µας. 
Επιδεικνύοντας γρήγορα αντανα-
κλαστικά, στηρίξαµε όσους είχαν 
ανάγκη, ταυτόχρονα όµως συνεχί-
σαµε την υλοποίηση των έργων που 
είχαµε στο πρόγραµµά µας.  Στο ση-
µείο αυτό οφείλω ένα “ευχαριστώ” 
στους εργαζόµενους του ∆ήµου, που 
πολλές φορές επέδειξαν ακόµη και 
αυτοθυσία και φυσικά στα στελέχη 
της ∆ηµοτικής Αρχής.

n Οι προσωπικοί σας στόχοι 
εξαντλούνται στον χώρο της αυ-
τοδιοίκησης ή σας δελεάζει και 
η κεντρική πολιτική σκηνή; 
Ακούστε. Θέλω πάντα να έχω 
καθαρή σκέψη και ξεκάθαρους 
στόχους. ∆εν µου αρέσει να µπερ-
δεύω ρόλους και αρµοδιότητες 
που αναλαµβάνω. Πολύ περισσό-
τερο αυτές που µου αναθέτουν οι 
πολίτες µε τη δική τους ψήφο, τη 
δική τους εντολή. Μου έκαναν την 
τιµή να µε εκλέξουν σε δύο συνε-
χείς ∆ηµοτικές Εκλογές ∆ήµαρχο 
Παπάγου-Χολαργού. Και µάλιστα 
µε πολύ µεγάλο ποσοστό. Αυτή την 
εντολή νιώθω την ανάγκη να την 
τιµώ µε καθηµερινή, σκληρή δου-
λειά. Γιατί, όπως γνωρίζετε, ο ∆ή-
µαρχος πρέπει να τα ξέρει όλα, να 
φροντίζει για τα πάντα στην πόλη. 
Έχω αφοσιωθεί σε αυτόν το ρόλο. 

Είναι αλήθεια, όπως αναγνωρί-
ζουν οι συµπολίτες µου, ότι έχει επι-
τελεστεί σηµαντικό έργο. Αλλά προ-
σωπικά δεν σταµατώ να σκέφτοµαι 
ιδέες και τρόπους για όλο και περισ-
σότερα πράγµατα. Η ζωή σε µια πό-
λη έχει πλέον περισσότερες ανάγκες 
και συνακόλουθα υπάρχουν άλλες 
απαιτήσεις.  Έτσι, διαµορφώνουµε, 
µε ένα επιτελείο πολύ ικανών συνερ-
γατών µου, ένα σχέδιο για µια “Σύγ-
χρονη - Έξυπνη Πόλη” και µε αυτό 
ως οδηγό θα ζητήσουµε από τους 
πολίτες του ∆ήµου Παπάγου-Χο-
λαργού να µας εµπιστευθούν και 
πάλι. Όχι µόνο για την εξασφάλιση 
της Σταθερότητας σε αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς που περνάµε, 
αλλά και για να διασφαλίσουµε µε 
το νέο προωθηµένο σχέδιό µας, ένα 
πολύ καλύτερο αύριο γι’ αυτούς και 
τα παιδιά τους.  Όπως καταλαβαίνε-
τε, έχω αφοσιωθεί στην πόλη και 
τους συµπολίτες µου και αυτή είναι 
η πρόκληση για εµένα.

«Διαμορφώνουμε 
ένα σχέδιο για μια 

“Σύγχρονη - Έξυπνη 
Πόλη” και με αυτό 
ως οδηγό ζητούμε 

από τους πολίτες του 
Δήμου Παπάγου-
Χολαργού να μας 

εμπιστευθούν  
και πάλι»
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Δήμος
Αμαρουσίου:
Αποχώρησε από
την αξιωματική
αντιπολίτευση
ο Γ. Καραμέρος  

Την αποχώρησή του από 
τη θέση του επικεφαλής 
της παράταξης της µείζο-
νος µειοψηφίας στο δηµο-
τικό συµβούλιο Αµαρουσί-
ου ο Γιώργος Καραµέρος, 
καθώς θα είναι υποψήφιος 
βουλευτής.

Ειδικότερα, ο κ. Καρα-
µέρος, τόνισε: «Προσωπι-
κά για να µπορέσω να εί-
µαι, συνεπής απέναντι σε 
όσες/ους µας εµπιστεύτη-
καν το 2019, αφοσιωµέ-
νος στον αγώνα για µία 

προοδευτική διακυβέρ-
νηση στις προσεχείς εθνι-
κές εκλογές και έντιµος 
απέναντί στην παράταξη, 
αποχωρώ από την θέση 
του επικεφαλής για να δι-
ευκολύνω τις διαδικασίες 
και προσεχώς και από την 
θέση του δηµοτικού συµ-
βούλου µε την προκήρυ-
ξη των εθνικών εκλογών.
Αυτονόητα δεν θα είµαι 
υποψήφιος δήµαρχος 
Αµαρουσίου τον Οκτώ-
βριο του 2023.»

Δήμος Φιλοθέης
– Ψυχικού: Το έκανε ...
“ΠΡΑΞΗ” η Φαίνη 
Χατζηαθανασιάδου
Την ίδρυση της δηµοτικής παράταξης  
«ΠΡΑΞΗ» ανακοίνωσε η κα Φαίνη Χα-
τζηαθανασιάδου, µε την οποία θα διεκ-
δικήσει τον δηµαρχιακό θώκο του δή-
µου Φιλοθέης - Ψυχικού.

Όπως τονίζει η υποψήφια δήµαρ-
χος: «Ιδρύουµε την «ΠΡΑΞΗ» γιατί θέ-
λουµε ο ∆ήµος Φιλοθέης-Ψυχικού να 
γίνει πραγµατικά ο ∆ήµος που αξίζει 
να ζούµε, εµείς, τα παιδιά µας αλλά και 
οι µελλοντικές γενιές. Η πρωτοβουλία 
µας για την ίδρυση νέας δηµοτικής πα-
ράταξης είναι αποτέλεσµα ώριµης σκέ-
ψης σε συνέχεια πολλών συζητήσεων 
µε συµπολίτες µας, οι οποίοι µας ζη-
τούν να λάβουµε δράση, ώστε να βελ-
τιώσουµε την καθηµερινότητα µας που 
έχει µεταβληθεί ως προς τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά της και να διασφαλίσουµε 
την πορεία του δήµου προς τη βιώσιµη 
ανάπτυξη. ∆εσµευόµαστε ότι θα υλο-
ποιήσουµε το πρόγραµµα µας, σε αντί-
θεση µε την σηµερινή δηµοτική αρχή, 
η οποία σηµείωσε σηµαντικές αποκλί-
σεις από την σαρωτική αλλαγή για την 
οποία την εµπιστευτήκαµε και την ψηφί-
σαµε το 2019».

∆ήμος Ελευσίνας: “Όχι” στην δημιουργία 
εγκαταστάσεων LNG στο Λιμάνι του Κρόνου

Τ
ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσί-
νας στην πρόσφατη συνεδρίασή 
του συζήτησε τις τελευταίες εξελί-
ξεις φορτοεκφόρτωσης LNG στο 

λιµάνι της Ελευσίνας επικαιροποιώντας το 
Ψήφισµα που είχε εκδώσει σχετικά το Σώ-
µα.

Ειδικότερα την 31η Μαρτίου 2021, το ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Ο.Λ.Ε. 
Α.Ε. έλαβε την απόφαση για την υπογρα-
φή Μνηµονίου Συνεργασίας του ∆ιαχειρι-
στή Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 
(∆ΕΣΦΑ Α.Ε.) και του Οργανισµού Ελευ-
σίνας (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.), το οποίο αφορά στη δι-
ακίνηση φορτίων LNG στο Λιµάνι του Κρό-

νου Ελευσίνας. Στο Ψήφισµα του δηµοτικού 
συµβουλίου σηµειώνεται: “Ο ∆ήµος Ελευσί-
νας, τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει µο-
ντέλο στρεβλής ανάπτυξης µε συσσωρευµέ-

να περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Αποτελεί δε µονίµως την εύκολη λύση 

για όλα τα «άλυτα» προβλήµατα του Λεκα-
νοπεδίου, αφού εδώ συγκεντρώνεται µέ-
ρος της βαριάς βιοµηχανίας της χώρας, αλ-
λά και ένα πλήθος µικρότερων πλην όµως 
ιδιαίτερα ρυπογόνων επιχειρήσεων, που 
υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής των κα-
τοίκων της πόλης.

Για τους ανωτέρω λόγους το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο είχε προβεί στην έκδοση σχετι-
κού Ψηφίσµατος εκφράζοντας έτσι την αντί-
θεσή του στο µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ 
της ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. και του Ο.Λ.Ε. καθώς και 
σε ότι είναι εις βάρος της πόλης µας.”

Η “βασική πεντάδα” των µεγάλων έργων 
στο ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας  

Στην πρόσφατη συνεδρία-
ση του ∆ηµοτικού Συµβου-
λ ίου Νέας Φιλαδέλφειας 
– Νέας Χαλκηδόνας εγκρί-
θηκε το Τεχνικό Πρόγραµ-
µα του ∆ήµου, για το 2023, 
µε τις ψήφους των δηµοτικών 
συµβούλων της διοικούσας 
παράταξης. 

Χαρακτηριστικά, στην εισή-
γησή του ο δήµαρχος, κ. Γιάν-
νης Βούρος υπογράµµισε ότι η 
πόλη έχει άµεση ανάγκη για τα 

παρακάτω πέντε µεγάλα έργα:
�  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – διαρκής 
προσπάθεια αναβάθµισης του 
άλσους µας
�  Μετατροπή του π. στρατι-
ωτικού εργοστασίου της Νέ-
ας Χαλκηδόνας σε πολυχώρο 
Πολιτισµού
�  Ανάπλαση κοινόχρηστων 
χώρων (Τουραλί) στην Αγία 
Μαρίνα
� Κατασκευή ενός σύγχρονου 
πολυχώρου ΚΑΠΗ στην καρ-

διά της Νέας Φιλαδέλφειας 
(απέναντι από το ∆ηµαρχείο)
�  Ανάπλαση της οδού Λάρ-
νακος στην περιοχή της Αγίας 
Μαρίνας.

Ο δήµαρχος τόνισε πως τα 
έργα αυτά θα µπορέσουν να γί-
νουν µε την σηµαντική στήριξη 
της Περιφέρειας, του Πράσινου 
Ταµείου και όλων των λοιπών 
φορέων που µπορούν να συνει-
σφέρουν στον εκσυγχρονισµό 
των ∆ήµων.

ΕΝ ΟΙΚΩ... 



ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY PRESSFR
EEΠαρασκευή 23 & Σάββατο 24 ∆εκεµβρίου 2022

21

Π
ροϋπολογισµό που υπερβαί-
νει το 1 δισ. ευρώ και υποστη-
ρίζει το µεγαλύτερο αναπτυξι-
ακό πρόγραµµα στην ιστορία 

του ∆ήµου Αθηναίων ψήφισε κατά πλειο-
ψηφία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης, 
µετά από εισήγηση του ∆ηµάρχου Αθηναί-
ων Κώστα Μπακογιάννη.

Το οικονοµικό σχέδιο του ∆ήµου για το 
επόµενο έτος προβλέπει έσοδα άνω του ενός 
δισ. ευρώ, αύξηση επενδύσεων κατά 153% 
καθώς και χρηµατοδοτούµενα έργα ύψους 
510 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται κυρί-
ως από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους 
και εξασφαλίζουν ότι η Αθήνα µεγεθύνει ση-
µαντικά την οικονοµία της, ισχυροποιείται 
και προχωρά σταθερά στο αναπτυξιακό άλ-
µα που έχει ανάγκη στην µετά-Covid εποχή.

Την ίδια στιγµή, σε µια ιδιαιτέρως δύ-
σκολη οικονοµική συγκυρία η δηµοτική αρ-

χή στηρίζει έµπρακτα τους δηµότες, καθώς 
για πρώτη φορά µετά από δεκαετίες, ο ∆ή-
µος Αθηναίων µειώνει τα Τέλη Καθαριότητας 
και Φωτισµού κατά 5%, στηρίζοντας τους δη-
µότες και επιστρέφοντας πίσω σε αυτούς, ένα 
µέρος της αποδοτικής οικονοµικής διαχείρι-
σης των προηγούµενων τριών ετών.

Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, τα 
έσοδα του ∆ήµου για το 2023 προσδιορί-
ζονται στο ποσό του 1,022 δισεκατοµµυρίου 
ευρώ, έναντι 917,66 εκατοµµυρίων ευρώ το 
2022. Πρόκειται για αύξηση της τάξης των 
104,34 εκατ. ευρώ, η οποία εδράζεται στην 
ορθή διαχείριση των οικονοµικών του δή-
µου, αλλά και στην µέγιστη δυνατή απορ-
ρόφηση των πόρων.  Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι η απορρόφηση στο Επενδυτικό 
Πρόγραµµα θα ξεπεράσει για πρώτη φορά 
τα 40 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 
156% σε σχέση µε το 2019.

Έσοδα άνω του ενός 
δισ. ευρώ για τον 

∆ήμο Αθηναίων το 2023

Με απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών, κ. Μάκη Βορίδη, ανέλαβε 
τα καθήκοντα του Ειδικού Γραµµατέα 
στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ατ-
τικής, ο κ. Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος.

Όπως τόνισε ο Υπουργός ο κ. Ζα-
φειρόπουλος έχει µακρά θητεία στην 
Αυτοδιοίκηση και σηµαντική εµπει-
ρία στη λειτουργία των Αποκεντρω-
µένων και στόχος του Υπουργού είναι 
να απαλειφθεί κάθε δυσλειτουργία 
που παρουσιάζει µέχρι σήµερα ο θε-
σµός της Αποκεντρωµένης Αυτοδι-
οίκησης, έπειτα από τις παρεµβάσεις 

στις οποίες προχώρησε το 2015 ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ και να αποκατασταθεί ο κρίσι-
µος ρόλος για τον οποίο συστάθηκαν: 
η εφαρµογή των κυβερνητικών πολι-
τικών σε περιφερειακό επίπεδο και ο 
βέλτιστος συντονισµός µεταξύ των δι-

αφορετικών επιπέδων διακυβέρνη-
σης. Θυµίζουµε ότι ο Γρηγόρης Ζα-
φειρόπουλος έχει υπηρετήσει επί 
σειρά ετών τον ∆ήµο Χαλανδρίου, 
αρχικά το 1994 ως εκλεγµένος ∆η-
µοτικός Σύµβουλος, πρώτος σε σταυ-
ρούς προτίµησης από όλες τις παρα-
τάξεις, ενώ από το 2002 έως το 2010 
χρηµάτισε ∆ήµαρχος Χαλανδρίου. 
Στη συνέχεια εξελέγη Περιφερεια-
κός Σύµβουλος Βορείου Τοµέα της 
Περιφέρειας Αττικής και Αντιπρόε-
δρος του Περιφερειακού Συµβουλί-
ου Αττικής.

Ο Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος Ειδικός Γραµµατέας 
στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής

Χ. Παππούς: Παραγωγή 
ενέργειας και δωρεάν διανοµή 
στους κατοίκους της Φυλής
Τον κώδωνα του κινδύνου, στο θέµα της διαχείρισης των απορριµ-
µάτων της Αττικής έκρουσε, για ακόµα µια φορά, ο ∆ήµαρχος Φυ-
λής Χρήστος Παππούς. Μιλώντας στο Συνέδριο για την ενεργει-
ακή αξιοποίηση των απορριµµάτων (Waste to Energy), τόνισε ότι 
η Χωµατερή κλείνει λόγω κορεσµού και ότι τώρα πρέπει να ανα-
ζητηθούν λύσεις, εκτός του ∆ήµου Φυλής, ο οποίος πρόσφερε επί 
εξήντα χρόνια.

Ο ∆ήµαρχος Φυλής αναφέρθηκε στο, εν εξελίξει, έργο αποκα-
τάστασης της Χωµατερής µε τη φύτευση και την τοποθέτηση πάρκου 
φωτοβολταϊκών σε έκταση1500 στρεµµάτων. Επίσης, στη συνεργα-
σία του ∆ήµου µε το Υπουργείο Ενέργειας και το Κέντρο Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για τη δηµιουργία µονάδας ενερ-
γειακής αξιοποίησης της βιοµάζας που παράγεται από τον Εθνικό 
∆ρυµό της Πάρνηθας, µε στόχο την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµα-
τος και ζεστού νερού για τα νοικοκυριά της Φυλής και του Πανο-
ράµατος. Πρόσθεσε ότι ο ∆ήµος Φυλής, σε συνεργασία µε την Πε-
ριφέρεια Αττικής, θα αξιοποιήσει το βιοαέριο που εκλύεται από το 
αποκαταστηµένο τµήµα της Χωµατερής για την παραγωγή ενέργει-
ας που θα διατεθεί, δωρεάν, στους δηµότες.

«Πράσινο Φως» για το ΣΒΑΚ στον Δήμο Πετρούπολης
Ο ∆ήµος Πετρούπολης µετά την πρόταση που υπέβαλ-
λε µε βάση το θεσµικό πλαίσιο του Υπουργείου Υποδο-
µών και Μεταφορών, προχωρά στην επόµενη φάση, 
αυτή της υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κι-
νητικότητας (ΣΒΑΚ), κατόπιν έγκρισής του µε υπουρ-
γική απόφαση.

Ο ∆ήµαρχος Πετρούπολης Στέφανος 
Γαβριήλ Βλάχος εξέφρασε την ικα-
νοποίησή του για την έγκριση του 
Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κι-
νητικότητας, κάνοντας λόγο για 
άλλη µία θετική εξέλιξη για 
την πόλη.

Το ΣΒΑΚ του ∆ήµου Πε-
τρούπολης προβλέπει τις ακό-
λουθες παρεµβάσεις:

� ∆ιευκόλυνση των µετακινή-

σεων των πεζών και των ευάλωτων µετακινούµενων 
(ΑµεΑ)

� ∆ιαµόρφωση ποδηλατόδροµων και διαδρόµων 
οχηµάτων µικροκινητικότητας

� Αύξηση των µετακινήσεων µε τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς, µε πύκνωση δροµολογίων της υφιστάµε-

νης ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας και δηµιουρ-
γία νέας γραµµής

�  Αποτροπή της παράνοµης 
στάθµευσης

�  Μείωση της κυκλοφορια-
κής συµφόρησης και ανάπλαση 
της 25ης Μαρτίου

� Εκπόνηση Σχεδίου Φόρ-
τισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.) και πολιτικές προώ-
θησης της ηλεκτροκίνησης.

ΕΝ ∆ΗΜΩ/
Του Πέτρου Κουβάτσου 
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Η 
ενίσχυση ανέρχεται σε 
10% επί του ύψους των 
αγορών ειδών κάθε εί-
δους από τα καταστήµα-

τα που δραστηριοποιούνται στο λια-
νικό εµπόριο τροφίµων και έως τα 
ακόλουθα όρια που διαµορφώνονται 
ανάλογα µε τη σύνθεση του νοικοκυ-
ριού. Η ενίσχυση δίνεται σε επίπεδο 
νοικοκυριού. Ως µέλη του νοικοκυ-
ριού λαµβάνονται οι σύζυγοι ή µέλη 
µε σύµφωνο συµβίωσης, τα εξαρ-
τώµενα τέκνα αυτών, τα λοιπά εξαρ-
τώµενα µέλη και τα φιλοξενούµενα 
µέλη. Το µηνιαίο όριο αγορών ανά 
νοικοκυριό επί του οποίου λαµβάνει 
την ενίσχυση 10% ανέρχεται σε 220 
ευρώ για το µονοµελές νοικοκυριό, 
αυξανόµενο κατά 100 ευρώ για κά-
θε επιπλέον µέλος του νοικοκυριού 
και έως 1000 ευρώ αγορές.

Μηνιαίο όριο αγορών και ύψος 
ενίσχυσης, παραδείγµατα:
� Μονοµελές νοικοκυριό: 220 ευρώ 
µηνιαίες αγορές, 22 ευρώ µηναία 
ενίσχυση
� Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 320 ευρώ 
µηνιαίες αγορές, 32 ευρώ µηναία 
ενίσχυση
� Μονογονεϊκή οικογένεια µε ένα 
εξαρτώµενο τέκνο: 320 ευρώ µηνιαί-
ες αγορές, 32 ευρώ µηναία ενίσχυση
� Μονογονεϊκή οικογένεια µε δύο 

εξαρτώµενα τέκνα: 420 ευρώ µηνιαί-
ες αγορές, 42 ευρώ µηναία ενίσχυση
� Ζευγάρι µε ένα εξαρτώµενο τέκνο: 
420 ευρώ µηνιαίες αγορές, 42 ευρώ 
µηναία ενίσχυση
� Ζευγάρι µε δύο εξαρτώµενα τέκνα: 
520 ευρώ µηνιαίες αγορές, 52 ευρώ 
µηναία ενίσχυση
� Ζευγάρι µε τρία εξαρτώµενα τέ-
κνα: 620 ευρώ µηνιαίες αγορές, 62 
ευρώ µηναία ενίσχυση
� Ζευγάρι µε τέσσερα εξαρτώµενα 
τέκνα: 720 ευρώ µηνιαίες αγορές, 72 
ευρώ µηναία ενίσχυση

Τα ανωτέρα ποσά πιστώνονται 
µηνιαίως σε ψηφιακή χρεωστική 
κάρτα που µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί αποκλειστικά σε καταστήµατα 
λιανικού εµπορίου τροφίµων. Σε πε-
ρίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει 
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό 
τα ποσά καταβάλλονται ανά τρίµηνο 
και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται 
στο 80% των ανωτέρω ποσών.

∆ικαιούχοι 
και κριτήρια ένταξης
∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυ-
σικά πρόσωπα άγαµα ή έγγαµα ή 

σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα 
που έχουν συνάψει σύµφωνο συµ-
βίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγµέ-
να.  Ειδικά, για τους έγγαµους ή τα 
πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµ-
φωνο συµβίωσης, δικαιούχος είναι 
ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλω-
σης φορολογίας εισοδήµατος κατά 
το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας 
εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής 
χωριστής δήλωσης.

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιού-
νται της ενίσχυσης, εφόσον πλη-
ρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Το ετήσιο συνολικό οικογενεια-
κό εισόδηµά τους, ανεξάρτητα από 
την πηγή προέλευσής του, πραγµα-
τικό και τεκµαρτό, ανέρχεται έως 
16.000 ευρώ για άγαµο υπόχρεο 
ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή 
εν διαστάσει και 24.000 ευρώ για 
έγγαµο υπόχρεο ή τους έγγαµους ή 
τα µέρη του συµφώνου συµβίωσης 
που υποβάλλουν ξεχωριστή φορο-
λογική δήλωση βάσει της υποπερ. 
ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρ-
θρου 67 του ν.4172/2013 (δικαστι-
κή συµπαράσταση ή πτώχευση), 
ή τους έγγαµους που υποβάλλουν 

φορολογική δήλωση βάσει της 
περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του 
ν.4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα 
που έχουν συνάψει σύµφωνο συµ-
βίωσης και έχουν υποβάλει κοινή 
φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, 
το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 
ευρώ για κάθε εξαρτώµενο τέκνο, 
άλλο εξαρτώµενο µέλος και φιλο-
ξενούµενο µέλος του νοικοκυριού. 
Οµοίως, για τη µονογονεϊκή οικογέ-
νεια το ως άνω εισόδηµα ανέρχεται 
έως 24.000 ευρώ, το οποίο προσαυ-
ξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε 
εξαρτώµενο τέκνο, άλλο εξαρτώµε-
νο µέλος και φιλοξενούµενο µέλος 
µετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολι-
κό οικογενειακό εισόδηµα δεν περι-
λαµβάνεται εκείνο το οποίο αθροι-
στικά απαλλάσσεται από το φόρο 
εισοδήµατος.

Για τον προσδιορισµό της οικο-
γενειακής κατάστασης, του αριθµού 
των εξαρτώµενων τέκνων, άλλων 
εξαρτώµενων µελών και φιλοξενού-
µενων µελών, καθώς και των εισο-
δηµατικών κριτηρίων, χρησιµοποι-
ούνται τα δεδοµένα της ∆ήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών 

Προσώπων, του φορολογικού έτους 
2021, όπως έχει διαµορφωθεί κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2022. Αν οι σύ-
ζυγοι ή τα µέρη συµφώνου συµβίω-
σης υποβάλλουν χωριστή δήλωση 
λαµβάνεται ο µεγαλύτερος εκ του 
αριθµού τέκνων που έχει δηλωθεί 
σε µια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

Η συνολική αξία της ακίνητης 
περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει 
από την πράξη διοικητικού προσδι-
ορισµού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022, 
υπόχρεου, συζύγου ή µέρους συµ-
φώνου συµβίωσης και εξαρτώµε-
νων, κατά τον ν. 4172/2013, τέκνων, 
που αναγράφονται στη δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήµατος του φορολο-
γικού έτους 2021, να µην υπερβαί-
νει το ποσό των 250.000 ευρώ για 
τους άγαµους, τους υπόχρεους σε 
κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει 
και το ποσό των 400.000 ευρώ  για 
τους έγγαµους ή µέρη συµφώνου 
συµβίωσης και τις µονογονεϊκές οι-
κογένειες.

Εξαιρούνται από τη χορήγηση 
της ενίσχυσης:

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα 
οποία δηλώνονται στη ∆ήλωση 
Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσι-
κών Προσώπων ως εξαρτώµενα 
µέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 
11 του ν. 4172/2013.

Eνίσχυση ύψους 10% επί των αγορών νοικοκυριών

Q&A
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β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα 
οποία δηλώνουν στη ∆ήλωση Φο-
ρολογίας Εισοδήµατος Φυσικών 
Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που 
εµπίπτουν στο φόρο πολυτελούς δι-
αβίωσης.

δ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλ-
λοδαπής.

ε) Τα φυσικά πρόσωπα που δεν 
έχουν υποβάλλει οριστικά τη δήλω-
ση φορολογίας εισοδήµατος φορο-
λογικού έτους 2021 έως και την 31η 
∆εκεµβρίου 2022.

Για τον προσδιορισµό των ανω-
τέρω εξαιρέσεων χρησιµοποιούνται 
τα δεδοµένα της δήλωσης Φορολο-
γίας Εισοδήµατος Φυσικών Προ-
σώπων του φορολογικού έτους 
2021, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί 
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2022 και 
άλλες πηγές.

∆ιαδικασία χορήγησης 
και χρήσης της ενίσχυσης
Ο δικαιούχος φυσικό πρόσωπο (ο 
υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος ή ένας εκ 
των δύο συζύγων/µελών σε περί-
πτωση υποβολής χωριστής δήλω-

σης) εισέρχεται σε σχετική ηλεκτρο-
νική πλατφόρµα στο gov.gr, µε τους 
κωδικούς taxisnet, όπου πιστοποιεί-
ται η επιλεξιµότητα και πληροφορεί-
ται το µηνιαίο ύψος της ενίσχυσης.

Κατόπιν δύναται να επιλέξει τη 
χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρ-
τας ή την λήψη της ενίσχυσης σε 
τραπεζικό λογαριασµό. 

Σε περίπτωση λήψης της ενίσχυ-
σης σε τραπεζικό λογαριασµό λαµ-
βάνει το 80% του ύψους της ενίσχυ-
σης, σε τριµηνιαία βάση και δύναται 
να κάνει χρήση του ποσού όπως επι-
θυµεί. Σε περίπτωση χρήσης ψηφι-
ακής χρεωστικής κάρτας, το πλήρες 

ποσό της ενίσχυσης πιστώνεται σε 
µηναία βάση και ειδικότερα η πρώ-
τη πίστωση πραγµατοποιείται πριν 
το τέλος του Φεβρουαρίου 2023 
και στη συνέχεια εντός της πρώ-
της εβδοµάδας κάθε µηνός. Το πι-
στωθέν χρηµατικό ποσό στη ψηφι-
ακή χρεωστική κάρτα δύναται να 
χρησιµοποιείται από τον δικαιού-
χο για την πραγµατοποίηση αγο-
ρών από επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στο τοµέα του λιανικού 
εµπορίου τροφίµων και φέρουν, 
ιδίως, τους ακόλουθους Κωδικούς 
Κατηγορίας Εµπόρου (Merchant 
Category Codes - MCC):
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n Τα εισοδηματικά όρια για τη 
λήψη της ενίσχυσης πώς δια-
φέρουν ανάλογα με τη σύνθεση 
του νοικοκυριού;
∆ικαιούχοι είναι νοικοκυριά όπου 
το ετήσιο συνολικό οικογενεια-
κό εισόδηµά τους ανέρχεται έως 
16.000 ευρώ για το µονοµελές νοι-
κοκυριό και 24.000 ευρώ για τους 
έγγαµους ή τα µέρη του συµφώ-
νου συµβίωσης, το οποίο προσαυ-
ξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε 
τέκνο, άλλο εξαρτώµενο µέλος και 
φιλοξενούµενο µέλος του νοικοκυ-
ριού, σύµφωνα µε το έντυπο Ε1 της 
φορολογικής δήλωσης.

Συνεπώς εάν ο υπόχρεος στην 
υποβολή φορολογικής δήλωσης 
είναι έγγαµος µε δύο εξαρτώµενα 
τέκνα και επίσης έχει ένα τρίτο τέ-
κνο µεγαλύτερης ηλικίας που δεν 
θεωρείται εξαρτώµενο αλλά το φι-
λοξενεί, τότε τα µέλη του νοικοκυ-
ριού εκλαµβάνονται ως πέντε και 
τόσο τα εισοδηµατικά όρια, όσο 
και το ύψος της ενίσχυσης διευρύ-
νονται αντιστοίχως.

Επίσης εάν ο ανωτέρω υπό-
χρεος δηλώνει ως εξαρτώµενο µέ-
λος και τον παππού, τότε τα µέλη 
του νοικοκυριού εκλαµβάνονται ως 
έξη. Εάν ο παππούς δεν είναι εξαρ-
τώµενο µέλος του υιού και δεν φι-
λοξενείται στον υιό, είναι δικαιού-
χος της ενίσχυσης ως ξεχωριστό 
νοικοκυριό. Τα εισοδηµατικά όρια 
αναφέρονται σε µεικτό ή καθαρό 
εισόδηµα; Το όριο εισοδήµατος 
υπολογίζεται επί του φορολογητέ-
ου εισοδήµατος. ∆ηλαδή του εισο-
δήµατος µετά από ασφαλιστικές 
εισφορές και προ φόρων (όπως 
ισχύει και µε τα εισοδηµατικά όρια 
του επιδόµατος θέρµανσης). 

n Πώς λαμβάνεται η ενίσχυση 
και πώς χρησιμοποιείται;
Η ενίσχυση λαµβάνεται κατόπιν 
αίτησης σε σχετική ηλεκτρονική 
πλατφόρµα στο gov.gr, η οποία θα 
είναι διαθέσιµη µετά τα µέσα Φε-
βρουαρίου 2023. Κατά την αίτηση 
ο ωφελούµενος θα πληροφορη-
θεί εάν είναι δικαιούχος, το µη-
ναίο ύψος ενίσχυσης ανάλογα µε 
τη σύνθεση του νοικοκυριού και 
θα επιλέξει αν θέλει να λάβει την 
ενίσχυση υπό τη µορφή ψηφιακής 
χρεωστικής κάρτας ή στον τραπε-
ζικό λογαριασµό που θα δηλώσει. 
Σε περίπτωση λήψης της ενίσχυ-
σης σε τραπεζικό λογαριασµό λαµ-
βάνει το 80% του ύψους της ενίσχυ-

σης, σε τριµηνιαία βάση (µία τέλος 
Φεβρουαρίου και µία τέλος Μαΐου) 
και δύναται να κάνει χρήση του πο-
σού όπως επιθυµεί. Σε περίπτωση 
χρήσης ψηφιακής χρεωστικής κάρ-
τας, το πλήρες ποσό της ενίσχυσης 
πιστώνεται σε µηναία βάση και ει-
δικότερα η πρώτη πίστωση πραγ-
µατοποιείται πριν το τέλος του Φε-
βρουαρίου 2023 και στη συνέχεια 
εντός της πρώτης εβδοµάδας κάθε 
µηνός.

n Σε τι είδους καταστήματα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
ψηφιακή χρεωστική κάρτα;
Το πιστωθέν χρηµατικό ποσό στη 
ψηφιακή χρεωστική κάρτα δύνα-
ται να χρησιµοποιείται από τον δι-
καιούχο για την πραγµατοποίηση 
αγορών κάθε είδους από επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στο 
τοµέα του λιανικού εµπορίου τρο-
φίµων. Σε αυτές περιλαµβάνονται 
σουπερµάρκετ, φούρνοι, µινι-µάρ-
κετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, 
ιχθυοπωλεία, γαλακτοπωλεία και 
εν γένει οποιαδήποτε επιχείρηση 
έχει στη συσκευή POS τον κωδικό 
(MCC) που αντιστοιχεί στους σχε-
τικούς κωδικούς λιανικού εµπορίου 
τροφίµων. Σε αυτές συµπεριλαµ-
βάνονται και έµποροι τροφίµων 
σε λαϊκές αγορές. 

Σηµειώνεται ότι η ψηφιακή 
κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για την αγορά όλων των ειδών που 
πωλούν τα ανωτέρω καταστήµατα.
Σε περίπτωση λήψης της ενίσχυ-
σης στον τραπεζικό λογαριασµό 
δεν υπάρχει περιορισµός ως προς 
το πού µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
η ενίσχυση.

n Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα 
πώς λειτουργεί;
Η κάρτα λειτουργεί µέσω του κι-
νητού του χρήστη στα µηχανήµα-
τα POS των καταστηµάτων. Όπως 
και οι πλαστικές κάρτες, ο ωφελού-
µενος µπορεί να επιλέξει να κάνει 
χρήση σε µία αγορά όλου του πο-
σού που έχει η κάρτα ή µέρος του 
ποσού και το υπόλοιπο να το πλη-
ρώσει µε οποιοδήποτε άλλο µέσο, 
σε αντιστοιχία µε ότι ίσχυσε στο 
fuel pass. Σε περίπτωση που δεν 
εξαντλήσει το ποσό στην κάρτα 
εντός του µηνός, το υπόλοιπο µετα-
φέρεται και µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί τους επόµενους µήνες, µαζί µε 
τα επιπλέον ποσά που πιστώνονται 
κάθε µήνα.

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΥ 
(MERCHANT CATEGORY CODES – MCC)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΕΜΠΟΡΟΥ (MCC) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
5411 Παντοπωλεία, Σούπερ µάρκετ

5422 Κρεοπωλεία

5441 Καταστήµατα ζαχαροπλαστικής

5451 Καταστήµατα γαλακτοκοµικών προϊόντων

5462 Αρτοποιεία

5499 ∆ιάφορα καταστήµατα τροφίµων

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Αρ.  
µελών 
νοικοκυ-
ριού

Όριο 
αγορών

Μηνιαία  
ενίσχυση  
µε κάρτα

Τριµηνιαία 
ενίσχυση  
µε κάρτα

Τριµηνιαία 
ενίσχυση  
µε IBAN 

Εξαµηνιαία  
ενίσχυση µε 
κάρτα (σύνολο 
ενίσχυσης)

Εξαµηνιαία  
ενίσχυση 
µε IBAN 
(σύνολο 
ενίσχυσης)

1 220 22 66 53 132 106
2 320 32 96 77 192 154
3 420 42 126 101 252 202
4 520 52 156 125 312 250
5 620 62 186 149 372 298
6 720 72 216 173 432 346
7 820 82 246 197 492 394
8 920 92 276 221 552 442
9 και άνω 1000 100 300 240 600 480

Υπολογισµός  
κόστους δικαιούχων
Τα εισοδηµατικά κριτήρια εκτιµά-
ται ότι τα καλύπτουν το 83% των 
νοικοκυριών και τα περιουσιακά 
το 95% των νοικοκυριών. ∆υνητι-
κοί ωφελούµενοι εκτιµούνται πε-
ρί τα 3,2 εκατ. νοικοκυριά (εκ των 
4,1 εκατ. νοικοκυριών) µε περί-

που 8,5 εκατ. µέλη (εκ των 10,4 
εκατ. πληθυσµού).

� Το µεσοσταθµικό όριο αγο-
ρών εκτιµάται στα περίπου 380 
ευρώ και αφορούν αγορές ύψους 
περίπου 1,2 δισ. ευρώ µηνιαίως.

�  Το δηµοσιονοµικό κόστος 
για τους έξι µήνες, υπό την υπό-
θεση ότι περίπου τα µισά νοικο-

κυριά θα επιλέξουν τη χρήση 
χρεωστικής ψηφιακής χρεωστι-
κής κάρτας ανέρχεται σε περίπου 
650 εκατ. ευρώ.

� Το σύνολο του κόστους θα 
καλυφθεί από τo αποθεµατικό 
του Προϋπολογισµού για την κα-
ταπολέµηση της ενεργειακής κρί-
σης. 

Ερωτήσεις και Απαντήσεις
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Ασημίνα Ιγγλέζου
«Είμαι παντρεμένη, 
να θυμίσω»

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μουντιάλ 2022 - Οι Αργεντίνες που 
«τα πέταξαν» στις κερκίδες του τελικού 
Όχι µια αλλά δύο ήταν τελικά οι γυ-
ναίκες οπαδοί της Αργεντινής που 
αψήφησαν τις οδηγίες των αρχών 
του Κατάρ προς όσους βρέθηκαν 
στα γήπεδα της χώρας για το Μου-
ντιάλ 2022 να είναι σεµνοί και µε-
τρηµένοι στις αµφιέσεις τους και «τα 
πέταξαν» στις κερκίδες του τελικού 
µε τη Γαλλία. Παρά, δε, το γεγονός 
ότι υπήρχαν φήµες ακόµα και για εν-
δεχόµενη σύλληψή τους, οι δύο καλ-
λονές από την Αργεντινή φρόντισαν 

να ενηµερώσουν µε αναρτήσεις τους 
στα social media ότι είναι ελεύθερες 
και πανηγυρίζουν για τον θρίαµβο 
του Μέσι και της παρέας του.

Φυσικά τα πλάνα αυτά ήταν και 
πάλι χωρίς αµφίεση από τη µέση και 
πάνω µε τις δύο κοπέλες να έχουν 
ήδη φροντίσει να µετονοµάσουν τους 
λογαριασµούς τους στο Instagram ως 
«το τόπλες κορίτσι» συνοδεύοντας 
την ταυτότητά τους µε το emoji της 
κούπας του Μουντιάλ.

Kim Kardashian 
∆ιαφημίζει 
τα φουσκωμένα 
οπίσθιά της

Η Ασηµίνα Ιγγλέζου αναφέρθηκε 
στο All Star Survivor και αποκάλυψε τις 
συζητήσεις που έχουν γίνει µε την παρα-
γωγή.

Όπως εξήγησε, ακόµα δεν γνωρίζει 
τι θα συµβεί µε τη συµµετοχή της, αφού 
και την προηγούµενη φορά που βρέθηκε 
στον Άγιο ∆οµίνικο, το έµαθε τρεις µέρες 
πριν την αναχώρησή της.

Σε απόσπασµα από τις δηλώσεις της, 
που προβλήθηκε στην εκποµπή «Mega 
Καληµέρα», η Ασηµίνα Ιγγλέζου δήλω-
σε: «Και την προηγούµενη φορά που εί-
χα βρεθεί στον Άγιο ∆οµίνικο, τρεις µέ-
ρες πριν πάω το έµαθα. Έχουµε µιλήσει 
βέβαια, έχω πει ότι ενδιαφέροµαι να εί-
µαι».

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για το φλερτ 
και τα... όριά της. Πιο συγκεκριµένα, ο 
δηµοσιογράφος τη ρώτησε: «Είστε ανοι-
χτή στο φλερτ, όταν σαν φλερτάρουν από 
κοντά;», µε την Ασηµίνα Ιγγλέζου να σα-
στίζει στην ερώτησή του.

«Είµαι παντρεµένη, να θυµίσω, δεν 
ξέρω αν το ξέρετε. Οπότε, βάζω τα όριά 
µου», ξεκαθάρισε, ενώ ανέφερε µε χιού-
µορ πως ο σύζυγός της «θα κάνει πάρτι» 
αν φύγει για τον Άγιο ∆οµίνικο.

LIFE STYLE/

Η 
Κιµ Καρντάσιαν απο-
φάσισε να κάνει ένα χρι-
στουγεννιάτικο δώρο 
στους θαυµαστές της και 

έτσι φωτογράφισε τα οπίσθιά της 
και στη συνέχεια «ανέβασε» τη φω-
τογραφία στο Instagram. 

Η 41χρονη τηλεπερσόνα δη-
µοσίευσε µια από τις διάσηµες φω-

τογραφίες της, χαριτολογώντας ότι 
«αναπολεί το 2022». Στη φωτογρα-
φία, η Κιµ Καρντάσιαν πόζαρε µε 
ένα στρινγκ µπικίνι από τη συλλο-
γή µαγιό της Skims.

Αν και η Κιµ φαινόταν να πο-
ζάρει σε έναν… παράδεισο, όλα τα 
βλέµµατα ήταν στραµµένα στα οπί-
σθιά της. Κρατούσε το τηλέφωνό 

της για να τραβήξει το στιγµιότυπο, 
ενώ πόζαρε δίπλα σε µια θάλασσα 
µε τιρκουάζ χρώµατα, µε πολλούς 
φοίνικες να την περιβάλλουν. ∆εν 
αποκάλυψε πού τραβήχτηκε η φω-
τογραφία, αν και σίγουρα φαίνεται 
να έχει τραβηχτεί, ενώ βρισκόταν 
κάπου διακοπές.

Η Κιµ βρίσκεται αυτή τη στιγµή 

στο Λος Άντζελες, όπου είχε µαζί µε 
την αδερφή της, Khloe Kardashian, 
την ηµέρα οµορφιάς. 

Η σταρ δηµοσίευσε βίντεο µε 
την ίδια στο γραφείο του πλαστικού 
χειρουργού, Ashkan Ghavami, στο 
Beverly Hills, καθώς η Khloe ετοι-
µαζόταν να υποβληθεί σε µια αντι-
γηραντική θεραπεία. 

Ο  Στέφανος Πιτσίν ια -
γκας έδωσε συνέντευξη και 
αναφέρθηκε στην επιτυχία 
που έχει σηµειώσει το τρα-
γούδι του, «∆υνατά», αλλά 
και στο πόσο τον επηρέα-
σε. Ο νεαρός τραγουδιστής 
µίλησε στην εκποµπή 
«Mega Καληµέρα» και αρχι-
κά, αναφέρθηκε στις εµπειρίες 
της ζωής του. «Για την ηλικία µου 
έχω πλέον αρκετές εµπειρίες. Είµαι 24», είπε αρχικά και συ-
µπλήρωσε: «Από τα 15 µου και µετά, ασχολήθηκα πολύ µε την 
εστίαση. Με τα πρώτα µου χρήµατα πήγα σούπερ µάρκετ και 
το γύρισα όλο». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο φλερτ, αλλά 
και την αναγνωρισιµότητα που κέρδισε λόγω της καριέρας του.
«Είµαι λίγο απόµακρος στο φλερτ. Το µόνο που µου έχει τύ-
χει ήταν µια θαυµάστρια µία φορά σε ένα µαγαζί, που ήταν λί-
γο πιο αυθόρµητη από όσο έπρεπε», ανέφερε.

Πρόσθεσε µάλιστα, για την επιτυχία του «∆υνατά»: «Έγι-
νε το αντίθετο από το να καβαλήσω το καλάµι. Μετά την επι-
τυχία, κλείστηκα στον εαυτό µου, φοβήθηκα πολύ, δεν ήθελα 
να βγαίνω έξω, καθόµουν σπίτι όλη µέρα, δεν πρόσεχα τον 
εαυτό µου». Τέλος, µίλησε για την απώλεια που τον σηµάδε-
ψε στη ζωή του. «Η απώλεια που µε έχει σηµαδέψει είναι αυ-
τή της γιαγιάς µου. Ήταν 60 χρονών όταν έφυγε, θα µπορούσε 
να είναι µάνα µου. Και του παππού µου η απώλεια µε σηµά-
δεψε, αν και δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω», είπε δείχνοντας 
τα τατουάζ που έχει κάνει για εκείνους.

Ο  Στέφανος Πιτσίν ια -
έδωσε συνέντευξη και 

«Mega Καληµέρα» και αρχι-
κά, αναφέρθηκε στις εµπειρίες 
της ζωής του. «Για την ηλικία µου 

Στέφανος Πιτσίνιαγκας
«Μετά το «Δυνατά» 
κλείστηκα στον εαυτό μου, 
δεν ήθελα να βγαίνω έξω»
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Άννα Βίσση:
Το φαντασμαγορικό 
πάρτι για τα 
γενέθλιά της

Τ
ο πρώτο τους παιδί θα φέ-
ρουν στη ζωή σε λίγες 
ηµέρες η  Ιωάννα Τού-
νη και ο ∆ηµήτρης Αλε-

ξάνδρου!
Η γνωστή influencer και επι-

χειρηµατίας έχει µπει στον 9ο µήνα 
της εγκυµοσύνης της, βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη, ενώ πριν από λίγες 
ηµέρες είχε ταξιδέψει στην Αθήνα 
για να δει τον αγαπηµένο της και να 
περάσουν µαζί κάποιες ηµέρες.

Ανάµεσα σε αυτές, ο κολλητός 
του ∆ηµήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος 
κάνει τατουάζ, της ζωγράφισε τη φου-
σκωµένη κοιλίτσα της κι εκείνη πό-
ζαρε στην αγκαλιά του αγαπηµένου 
της, µε τον οποίο υπέγραψαν σύµφω-
νο συµβίωσης.

H Ιωάννα Τούνη, δηµοσίευσε 
µερικές φωτογραφίες µε την ίδια, την 
kinder έκπληξή της και τον σύντρο-
φό της και έγραψε: «Η κοιλίτσα έτοι-
µη να εκραγεί και εµείς περιµένουµε 
ΠΩΣ & ΠΩΣ, Την τέλεια #kinder 
ζωγραφιά µου την έκανε ο κολλητός 
του ∆ηµήτρη @rogue_tats που κανο-
νικά βαράει τατουάζ ο καηµένος, αλ-
λά έκανε εξαίρεση λόγω βύσµατος».

Τα γενέθλιά της είχε η Άννα Βίσση, 
η οποία έκλεισε τα 65 και το γιόρτα-
σε µε ένα φαντασµαγορικό πάρτι, σε 
γνωστό στέκι της Αθήνας, µαζί µε φί-
λους και συγγενείς της. Η «απόλυτη», 
διασκέδασε µε τους αγαπηµένους 
της που την τίµησαν µε την παρουσία 
τους, ενώ η καλή της φίλη, Μαρίνα 
Βερνίκου δεν δίστασε να ερµηνεύσει 
το κοµµάτι τα «Πρόστυχα τα µαύρα τα 
εσώρουχά σου« αλλά και το «Αγάπη 
υπερβολική» µε την Άννα.

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Ζωγράφισε την κοιλιά της  

και ανυπομονεί να γνωρίσει 
τον γιο της

ΚΑΤΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗ: 
«Δεν είναι όλα ροζ πούδρα στο σπίτι. 
Υπάρχουν και εντάσεις και διαφωνίες»
Η Κάτια Ζυγούλη σε µία απο-
κλειστική συνέντευξη µίλησε στο 
Instyle για την σχέση της µε τον Σά-
κη Ρουβά όλα αυτά τα χρόνια.

Το µοντέλο που έχει επιλέξει 
να απέχει από τον χώρο της µόδας 
και να αφοσιωθεί στην οικογένειά 
της, περιγράφει πώς κάθε σχέση 
έχει τα πάνω της και τα κάτω της.

«Νιώθω ότι ο κόσµος έχει την 
εικόνα της τέλειας οικογένειας και 
της τέλειας σχέσης για εµάς. Μέ-
χρι τώρα τα έχουµε καταφέρει πο-
λύ καλά και µας το δίνω. ∆εν είναι 
όµως έτσι, δεν είναι όλα ροζ πού-
δρα στο σπίτι. Εννοείται ότι υπάρ-
χουν και εντάσεις και διαφωνίες 
αλλά όλα σε φυσιολογικά πράγµα-
τα. Το θέµα είναι πώς µπορείς να 
το αντιµετωπίσεις γιατί όλα αντι-
µετωπίζονται. Αφήνουµε θυµούς 
να συσσωρεύονται και τελικά πας 

να πιάσεις το χέρι του άλλου και 
υπάρχει ένα τείχος µπροστά. Καλό 
είναι να τα δουλεύουµε. Αν στρέ-
ψεις την προσοχή σου από το ένα 
που σε εκνευρίζει, σε όλα τα άλλα 

που σε ενώνουν µε το σύντροφό 
σου. αµέσως βλέπεις και τους λό-
γους να το κάνεις να δουλέψει. Θέ-
λει και οι δύο να θέλουν να είναι 
µαζί», ανέφερε.

Τίµος Ζαχαράτος: 
Στο νοσοκοµείο 
µε 40 πυρετό και 
στρεπτόκοκκο

Εκτός της εκποµπής της ∆α-
νάης Μπάρκα βρίσκεται αυ-
τές τις µέρες ο Τίµος Ζαχα-
ράτος, λόγω προβλήµατος 
υγείας.

Ο γνωστός σεφ νοση-
λεύεται στο νοσοκοµείο και 
από εκεί ενηµέρωσε τους δι-
αδικτυαικούς του φίλους για 
την κατάστάση του.

Όπως έγραψε, νοσηλεύ-
εται από το περασµένο Σάβ-
βατο στο νοσοκοµείο µε βα-
ριά ίωση.

«Επειδή έχω λάβει πολ-
λά µηνύµατα, για το πώς 
είναι η υγεία µου. Νοση-
λεύοµαι από το Σάββα-
το έχοντας σαράντα πυρε-
τό και έναν στρεπτόκοκκο 

να ταλαιπωρεί το αίµα και 
τους πνεύµονές µου. Ελπί-
ζω πως όλα θα πάνε καλά. 
Εύχοµαι ταχεία ανάρρω-
ση σε εµένα και σε όσους 
νοσούν αυτές τις άγιες µέ-
ρες» έγραψε ο Τίµος Ζαχα-
ράτος.
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Μ
ε αφετηρία τη Θεσ-
σαλονίκη, το fashion 
label AXEL, και η δυ-
ναµική της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας, συναντιούνται 
σε µια διαδροµή µε προορισµό την 
κατάκτηση όχι µόνο της Ελλάδας, αλ-
λά και του κόσµου.

«Αντλώντας έµπνευση από τις τε-
λευταίες διεθνείς τάσεις στην Τέχνη 
και στη Μόδα, η Axel απευθύνεται 
σε γυναίκες κάθε γενιάς, σχεδιάζο-
ντας κοµψά και προσιτά total looks 
για κάθε περίσταση», λέει στην «ΤΡ», 
η κυρία Κουτσουβέλη, η οποία τονί-
ζει ότι η «εξωστρέφεια της Axel είναι 
επιχειρηµατική πρακτική και πλέον το  
brand AXEL έχει καταφέρει να τοπο-
θετηθεί δίπλα σε international brands 
στην Ιταλία, στη Γαλλία αλλά και στην 
Ισπανία».

∆ιαβάστε ολόκληρη τη συνέντευ-
ξη της κυρίας Ιφιγένειας Κουτσουβέλη:  

■ Πώς γεννήθηκε η ιδέα της Axel 
Accessories;
«Η Axel είναι µια ελληνική εταιρεία 
µόδας µε σηµαντική θέση στο παγκό-
σµιο στερέωµα της λιανικής και χον-
δρικής πώλησης γυναικείων ρούχων, 
υποδηµάτων & αξεσουάρ. Το µεγάλο 
ταξίδι της Axel στη µόδα ξεκίνησε το 
1999, µε αφετηρία την Θεσσαλονίκη 
και προορισµό ολόκληρο τον κόσµο. 
Οι παγκόσµιες τάσεις της µόδας και 
τεχνολογίας, η συµµετοχή στις µεγα-
λύτερες εµπορικές εκθέσεις και το λα-
µπερό φως της Μεσογείου, είναι πηγές 
έµπνευσης για την παρουσίαση πρωτό-
τυπων συλλογών ένδυσης, υποδηµά-
των και αξεσουάρ. Αντλώντας έµπνευ-
ση από τις τελευταίες διεθνείς τάσεις 
στην Τέχνη και στη Μόδα, η Axel 
απευθύνεται σε γυναίκες κάθε γενιάς, 
σχεδιάζοντας κοµψά και προσιτά total 
looks για κάθε περίσταση. Οι συλλο-
γές της Axel είναι εξαιρετικά δοµηµέ-
νες, ολοκληρωµένες και ευέλικτες, 
εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα για 
αµέτρητους συνδυασµούς, για κάθε γυ-
ναίκα που θέλει να νιώθει θηλυκή και 
γοητευτική κάθε στιγµή της ηµέρας. Για 
την Axel κάθε γυναίκα είναι διαφορετι-
κή, γι’ αυτό και µοναδική».

■ Είναι µια ελληνική εταιρεία, µε 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, όπως µας 
είπατε, όµως βλέπουµε ότι η εξω-
στρέφεια είναι ένα από τα χαρα-
κτηριστικά που τη διακρίνουν. 
Πώς το καταφέρατε;
«Η εξωστρέφεια της Axel είναι επιχει-
ρηµατική πρακτική. ∆ιαγράφοντας µια 
σταθερή διεθνή πορεία και ανάπτυξη 
µε συµµετοχές στις σηµαντικότερες δι-
εθνείς εκθέσεις, η Axel κατέκτησε µια 
σηµαντική θέση στο παγκόσµιο στερέ-
ωµα της λιανικής και χονδρικής πώλη-

σης γυναικείων ρούχων, υποδηµάτων 
& αξεσουάρ, ενώ παράλληλα δηµιουρ-
γεί µια σταθερή σχέση εµπιστοσύνης 
µε το ελληνικό γυναικείο κοινό. Με 13 
mono brand καταστήµατα και εκατο-
ντάδες συνεργαζόµενα, η Axel είναι το 
σηµείο αναφοράς για κάθε δυναµική, 
κοµψή και γοητευτική γυναίκα σε ολό-
κληρο τον κόσµο. Το εξωστρεφές και 
δυναµικό επιχειρηµατικό µοντέλο που 
ακολούθησε από την ίδρυσή της η Axel 
της επέτρεψε σε σύντοµο χρονικό διά-
στηµα να εδραιώσει τη διεθνή παρου-
σία της. Παράλληλα µε την ανάπτυξή 
της στον Ελλαδικό χώρο, η εταιρεία δη-
µιούργησε συνεργασίες αρχικά στην 
κεντρική Ευρώπη και στη συνέχεια σε 
όλο τον κόσµο. Σήµερα, δεκάδες κα-
ταστήµατα µε τις συλλογές της Axel 
βρίσκονται στις µεγαλύτερες πρωτεύ-
ουσες του κόσµου σε Ευρώπη, Ασία, 
Αφρική & Μέση Ανατολή.

Με συνέπεια και συνέχεια, η Axel 
συµµετέχει στις µεγαλύτερες διεθνείς 
εκθέσεις µόδας, µέσα από τις οποίες 
προβάλλει το ολοκληρωµένο concept 
της επιτυγχάνοντας σηµαντικές εµπο-
ρικές συνεργασίες για την περαιτέρω 
ανάπτυξή της».

■ Ποιες είναι οι πηγές έµπνευσης 
για το σχεδιασµό των συλλογών 
ρούχων, τσαντών, παπουτσιών και 
αξεσουάρ;
«Φέτος η χειµερινή συλλογή , που βρί-
σκεται στα καταστήµατα, είναι εµπνευ-
σµένη από στοιχεία της γης και της φύ-
σης. Το βασικό χρώµα είναι το stone 
και ακλουθούν τα γήινα και ουδέτερα 
χρώµατα χωρίς φυσικά να λείπουν τα 
χρώµατα που ορίζει η διεθνής τάση». 

■ Σε ποιες ηλικίες απευθύνονται 
τα προϊόντα σας;
«Η Axel απευθύνεται σε γυναίκες κά-
θε ηλικίας που αγαπούν τον εαυτό τους 
και θέλουν να διαφοροποιηθούν από 
το ευρύ κοινό, δίνοντας αξία στη ποι-
ότητα και στην σωστή γραµµή ανά-
λογα µε το σωµατότυπό τους. Μη ξε-
χνάµε πως η ηλικία είναι απλώς ένας 
αριθµός που πολλές φορές δεν µας εκ-
φράζει απόλυτα. Επίσης τα ρούχα της 
AXEL είναι all day items για κάθε γυ-
ναίκα».

■ Ποια είναι η σηµαντική στιγµή 
στη καριέρα σας και γιατί;
«Θεωρώ πως η σηµαντικότερη στιγµή 
της καριέρας µου είναι η περίοδος που 
διαπίστωσα τη δυναµική του brand 
AXEL, όταν η εταιρία µας κατάφερε 
να τοποθετηθεί δίπλα σε international 
brands στην Ιταλία, στη Γαλλία αλλά 
και στην Ισπανία. Καταφέραµε µια ση-
µαντική εξωστρέφεια από µια ‘’µικρή’’ 
χώρα δίπλα σε µεγαθήρια στο χώρο 
της µόδας».

«Η Axel απευθύνεται σε γυναίκες κάθε ηλικίας που αγαπούν τον εαυτό τους και θέλουν να 
διαφοροποιηθούν από το ευρύ κοινό, δίνοντας αξία στη ποιότητα και στην σωστή γραµµή ανάλογα 

µε το σωµατότυπό τους. Επίσης τα ρούχα της AXEL είναι all day items για κάθε γυναίκα»
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ 
(CEO Founder της AXEL)

AXEL: Το fashion brand από 
τη Θεσσαλονίκη που έγινε 
international success story



Σ
χεδόν ένα µήνα η Εθνική 
Αργεντινής, οι πάικτες 
στο Κατάρ,  αλλά και οι 
φίλαθλοι, σε όλη τη χώρα 

τραγουδούσε και χόρευε στους ρυθ-
µούς του συγκοτήµατος La Mosca. 

Αφού ο Λιονέλ Μέσι και η υπό-
λοιπη οµάδα της «αλµπισελέστε» σή-
κωσαν το πολυαναµενόµενο τρίτο 
Παγκόσµιο Κύπελλο, σε κάθε γω-
νιά της Αργεντινής ακουγόταν το 
«Muchachos, Ahora Nos Volvimos 
A Ilusionar», δηλαδή «Παιδιά Παιδιά, 
τώρα είµαστε εκστασιασµένοι ξανά». 

Συγκινηµένος ο ερµηνευτής 
του τραγουδιού και αρχηγός του συ-
γκροτήµατος, ο 60χρονος Guillermo 
Novellis, είπε ότι το τραγούδι που 
ακουγόταν στις κερκίδες των γηπέ-
δων του Κατάρ, έδωσε φωνή στα συ-
ναισθήµατα µιας ολόκληρης χώρας 
του, της Αργεντινής και έγινε ο ύµνος 
του Παγκοσµίου Κυπέλλου για όλους 
τους Αργεντίνους.

«Η αλήθεια είναι ότι είµαστε πολύ 
χαρούµενοι. Το τραγούδι είναι όµορ-
φο, αλλά πλέον τραγουδιέται από 
εκατοµµύρια φανς της Αργεντινής. 
Οπότε δεν µας ανήκει πλέον, ανήκει 
σε όλο τον κόσµο», είπε ο Νοβέλις. 

Αν και ξεκαθάρισε ότι ίσως οι στί-

χοι της ηχογράφησης του ήταν ήδη λί-
γο ξεπερασµένοι, είπε ότι οι παίκτες 
ήταν επιφορτισµένοι µε την αναδιάτα-
ξη των στίχων µε τον νέο τίτλο. Ωστό-
σο, εξήγησε ότι η εκδοχή στην οποία 
έδωσε τη φωνή του είναι αυτή που θα 
µείνει «στις καρδιές όλων των Αργε-
ντινών». «Νοµίζω ότι το τραγούδι µας 
ήταν λίγο καθαρτικό, για να µπορέ-
σουµε να τραγουδήσουµε και να εκ-
φράσουµε λίγη από όλη την αγωνία 
που είχαµε µέσα µας», είπε.

«Εγώ, απλά τραγούδησα ένα 
τραγούδι που έγραψε ο συνθέτης 
Fernando Romero, ένα απίστευτο 
παιδί, φανατικός οπαδός της Εθνι-
κής οµάδας, που έβαλε πολύ Αργε-
ντίνικο συναίσθηµα, κοινά σε όλους 
µας, σε λιγότερο από τρία λεπτά. Εί-
ναι ένα τραγούδι που ενώνει τον Ντιέ-
γκο, τον Λέο, όλα τα παιδιά, στα όνει-
ρά µας, στις ήττες µας, στις νίκες µας. 
Είναι ένα τραγούδι που ενώνει όλους 
τους Αργεντινούς. Γι’ αυτό είµαι τόσο 
χαρούµενος», είπε.

Η ιστορία του τραγουδιού 
Λοιπόν, εκτός από τον Λιονέλ Μέσι, 
αναµφισβήτητα κανείς δεν έπαιξε πιο 
σηµαντικό ρόλο στην πορεία της Αρ-
γεντινής στον τελικό του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου από έναν 62χρονο µουσι-
κό και έναν 30χρονο δάσκαλο, ερµη-
νευτή και στιχουργό, αντίστοιχα. 

Οι δυο τους δηµιούργησαν το 
τραγούδι που έγινε το soundtrack 
των αγώνων της Αργεντινής και πλέ-
ον έχει γίνει ο ...ανεπίσηµος ύµνος, 
όχι µόνο των οπαδών της «Αλµπισε-
λέστε» αλλά και από τους ίδιους τους 
παίκτες.

Η δηµοτικότητά του, αναµφίβολα, 
έχει να κάνει µε το γεγονός ότι οι στί-
χοι του «χτυπούν» τις χορδές των Αρ-
γεντίνων. Είναι ένας φόρος τιµής, όχι 
µόνο στον Μέσι, αλλά και στον Ντιέ-
γκο Μαραντόνα. Αποτίει, επίσης, φό-
ρο τιµής στους Αργεντινούς στρατιώ-
τες που πέθαναν κατά τον πόλεµο των 
Φώκλαντ το 1982. Περιγράφει διά-
φορες απογοητεύσεις της χώρας τα 

τελευταία χρόνια και βέβαια χλευά-
ζει τον σηµαντικότερο αντίπαλο, πο-
δοσφαιρικά, της Αργεντινής, τη Βρα-
ζιλία.

Και από
τις ποδοσφαιρικές οµάδες 
Εκτός από την Εθνική Αργεντινής κα-
τά καιρούς µα άλλους στίχους έχει γί-
νει επίσηµο τραγούδι για τις περισσό-
τερες Αργεντίνικες οµάδες. Το 2003 
τραγουδήθηκε  οπαδοί της Μπόκα 
Τζούνιορς , προσαρµόζοντας τους 
στίχους και κοροϊδεύοντας τον αι-
ώνιο αντίπαλό τους, τη Ρίβερ Πλέ-
ιτ. Επίσης η Ρασίγκ, µια οµάδα στην 
Avellaneda, υιοθέτησε το τραγούδι 
και µετά το πήρε η άλλη αντίπαλος η 
Independiente. 

Ο 30χρονος δάσκαλος Φερνάρ-
ντο Ροµέρο, άλλαξε τους στίχους πά-
λι, µετά µετά τον θάνατο του Μαρα-
ντόνα, µετατρέποντάς τον σε φόρο 
τιµής στον παίκτη που θεωρείται ευ-
ρέως, είτε ο πρώτος, είτε ο δεύτερος 

µεγαλύτερος της Αργεντινής. Όταν 
τον είδαν να το τραγουδά έξω από το 
στάδιο Monumental του River, κατά 
τη διάρκεια ενός αγώνα µε τη Βολι-
βία, το βίντεο έγινε γρήγορα viral. Ο 
Μέσι το είδε και το ονόµασε, αµέσως, 
το αγαπηµένο του ποδοσφαιρικό τρα-
γούδι. Το είδε και ο Νovellis, ο οποίος 
προσφέρθηκε εθελοντικά να ηχογρα-
φήσει και να κυκλοφορήσει µια εκδο-
χή µε τους στίχους του για το Παγκό-
σµιο Κύπελλο.

Το συγκρότηµα La Mosca έχει 
µια περίεργη σχέση µε το ποδόσφαι-
ρο. Ο Μαραντόνα ήταν θαυµαστής 
τους και µάλιστα τους είχε καλέσει να 
παίξουν  στο πάρτι των 40ων γενεθλί-
ων του, το 2000. Τώρα, το τραγούδι 
όχι µόνο αντηχούσε στο Lusail, αλλά 
αυτή τη στιγµή είναι το νούµερο ένα 
στο Spotify στην Αργεντινή. Έχει µε-
ταδοθεί 4,4 εκατοµµύρια φορές µέσα 
σε λίγες µόνο εβδοµάδες!

*«Παιδιά, τώρα είµαστε εκστασι-
ασµένοι, ξανά»

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
Εκτός από τον Λιονέλ Μέσι, αναµφισβήτητα κανείς άλλος δεν έπαιξε

πιο σηµαντικό ρόλο στην πορεία της Αργεντινής στο Παγκόσµιο Κύπελλο, από
έναν 62χρονο µουσικό και έναν 30χρονο δάσκαλο µε το τραγούδι τους. 

«Muchachos,
Ahora Nos
Volvimos
A Ilusionar»*
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Χρειάστηκε να µεσολαβήσουν πέντε Μουντιάλ και ένα 
ρεκόρ 26 αγώνων σε τελικούς Παγκοσµίου Κυπέλλου, για 
να καταφέρει το... πιτσιρίκι από το Ροσάριο  να σταθεί δί-
πλα σε µία άλλη ποδοσφαιρική θεότητα της Αργεντινής, τον 
Ντιέγκο

Καθώς o ουρανός του «Λουσαΐλ Αϊκόνικ» γέµισε πυρο-
τεχνήµατα και περίπου 80.000 άνθρωποι ζητωκραύγαζαν, ο 
Λιονέλ Μέσι χαµογέλασε... 

Με καλυµµένη τη φανέλα της Αργεντινής από το «bisht» 

που µόλις του είχε δώσει ο Εµίρης του Κατάρ, ο «ψύλλος» 
γέλασε, σταµάτησε, µετά σήκωσε ψηλά το Παγκόσµιο Κύ-
πελλο και το όνειρο της ζωής του είχε γίνει πραγµατικότητα.

Για όλες τις διακρίσεις, όλα τα βραβεία, τα πλούτη, τους 
τίτλους, υπήρχε ένα κενό στο βιογραφικό της πλούσιας καριέ-
ρας του και αυτό καλύφθηκε σε µια µαγική βραδιά στο Κα-
τάρ. «Είναι το παιδικό όνειρο οποιουδήποτε», είπε ο Μέσι και 
συνέχισε: «Ήµουν τυχερός που πέτυχα τα πάντα σε αυτή την 
καριέρα... και αυτό που έλειπε είναι εδώ. Είναι τρέλα... κοί-

Σ
τον απόηχο της κατάκτη-
σης του Μουντιάλ 2022 
από την Αργεντινή, ο διε-
θνής Τύπος «αποθέωσε» 

την ποδοσφαιρική ευφυϊα του Λιονέλ 
Μέσι και την πολύ... «Μαραντονική» 
του εµφάνιση µέχρι το τέλος της διορ-
γάνωσης, χωρίς να ξεχνά και το «φαι-
νόµενο», Κιλιάν Μπαπέ.

«Ο Λιονέλ Μέσι έχει βάλει την ση-
µαία του στην κορυφή του Έβερεστ», 
χαιρετίζει η βρετανική εφηµερίδα «The 
Times», που χαρακτηρίζει τον «ψύλλο», 
έναν από τους «σπουδαιότερους όλων 

των αθληµάτων».
«Αιώνια δόξα στον Μέσι», τιτλο-

φορείται η αργεντίνικη αθλητική εφη-
µερίδα «Olé», αντανακλώντας το γενι-
κό συναίσθηµα στην Αργεντινή, µε την 
επισήµανση, πως «ένας ολόκληρος λα-
ός περίµενε σχεδόν είκοσι χρόνια την 
στέψη του διάσηµου Νο 10, που ενώθη-
κε µε τον Ντιέγκο Μαραντόνα στο Πάν-
θεον των θεών του ποδοσφαίρου».

Όπως πολλοί άλλοι τίτλοι του διε-
θνούς Τύπου, η «Gazzetta dello Sport» 
είναι... πεπεισµένη ότι ο Μέσι είναι 
«ισάξιος µε τον Μαραντόνα».

Γιατί «ο Μέσι είναι µια ιδιοφυΐα σε 
ένα συνηθισµένο σώµα, ή µάλλον σε 
ένα σώµα που δεν έχει τίποτε αθλητι-
κό». Αλλά «στο ποδόσφαιρο, αυτή η 
σωµατική διάπλαση µπορεί να είναι 
αρκετή εάν έχεις το κεφάλι ενός καλλι-
τέχνη και το πόδι του Θεού», γράφει χα-
ρακτηριστικά η ιταλική εφηµερίδα, κά-
τω από µια φωτογραφία του Μέσι που 
αγαλλιάζει από χαρά.

«Οπως ο Ντιέγκο Μαραντόνα στην 
εποχή του, το είδωλο των γηπέδων 
ανταποκρίθηκε στην φήµη του την Κυ-
ριακή, περισσότερο από ποτέ το καµάρι 

ενός ολόκληρου λαού», γράφει η γαλλι-
κή εφηµερίδα «Le Figaro», επαινώντας 
τον «καταπληκτικό Μέσι».

Στα 35 του, ο Μέσι «οδήγησε την 
Αργεντινή στην κορυφή µε «Μαραντό-
νια απόδοση», τονίζει η ισπανική αθλη-
τική εφηµερίδα «Marca», ενώ η «El 
Pais», αναφέρει: «Το 10 φθάνει στην 
δόξα» µετά από «µια ζωή απογοήτευ-
σης και αµοιβαίας παρεξήγησης µετα-
ξύ αυτού και της χώρας του, µε δύο απο-
χαιρετισµούς από την εθνική οµάδα».

Ακόµη και στην Βραζιλία, στην µε-
γάλη αντίπαλο της «αλµπισελέστε», η 

νίκη των Αργεντινών «αδελφών» και η 
στέψη του Μέσι, «του καλύτερου» που 
«άξιζε πολύ να σηκώσει το κύπελλο», 
συζητήθηκαν αθλητικά, σύµφωνα µε 
την εφηµερίδα «O Globo».

«Το Παγκόσµιο Κύπελλο του 2022 
βάζει τέλος στην συζήτηση για τους Μέ-
σι και Ρονάλντο. Ο Αργεντινός είναι ο 
καλύτερος παίκτης των τελευταίων 50 
ετών», γράφει ο βραζιλιάνικος ειδησεο-
γραφικός ιστότοπος «Uol», χωρίς ωστό-
σο να τολµήσει να συγκρίνει τον Μέσι 
µε τον «Βασιλιά» Πελέ.

Για την γερµανική εφηµερίδα 
«Süddeutsche Zeitung», «Ο Λιονέλ 
Μέσι δηµιουργεί ένα αιώνιο έργο» κερ-
δίζοντας «τον πρώτο τίτλο του παγκόσµι-
ου πρωταθλητή σε έναν ασπρογαλάζιο 
καθεδρικό ναό».

Ο Μέσι επιτέλους παγκόσµιος 
πρωταθλητής: «ένα σηµαντικό γεγο-
νός στην Ιστορία του παιχνιδιού που 
φέρνει αυτόν τον απόλυτο καλλιτέχνη 
πιο κοντά στην αθανασία», τιτλοφο-
ρείται η γαλλική αθλητική εφηµερίδα 
«l’Equipe», που... απλώς λυπάται, επει-
δή ο Μέσι δεν... «διάλεξε µία άλλη ηµέ-
ρα».

Λίο:
«Είναι το παιδικό 
όνειρο οποιουδήποτε»
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∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΙ
Η «Μαραντονική» του εμφάνιση 
μέχρι το τέλος της διοργάνωσης

νίκη των Αργεντινών «αδελφών» και η 
στέψη του Μέσι, «του καλύτερου» που 
«άξιζε πολύ να σηκώσει το κύπελλο», 
συζητήθηκαν αθλητικά, σύµφωνα µε 
την εφηµερίδα «O Globo».

«Το Παγκόσµιο Κύπελλο του 2022 
βάζει τέλος στην συζήτηση για τους Μέ-
σι και Ρονάλντο. Ο Αργεντινός είναι ο 
καλύτερος παίκτης των τελευταίων 50 
ετών», γράφει ο βραζιλιάνικος ειδησεο-
γραφικός ιστότοπος «Uol», χωρίς ωστό-



Ο πρωτοσέλιδος τίτ-
λος της γαλλικής «Liberation», 

χαιρετίζει εξίσου τους «θρυλικούς» Μέ-
σι και Μπαπέ, µοιράζοντας το πρωτοσέ-
λιδο του δίκαια µεταξύ των δύο αντιπά-
λων στην Ντόχα, αλλά και συµπαικτών 
στην Παρί Σεν Ζερµέν.

Η ιταλική «Gazzetta dello sports» 
χαιρετίζει επίσης τον Μπαπέ ως «ένα 

φαινόµενο που δεν µοιάζει µε κανέ-
ναν», ενώ η «Süddeutsche Zeitung» 
αποτίει φόρο τιµής στον νεαρό Γάλλο 
και την «ατοµική του απόδοση για τα βι-
βλία της Ιστορίας του ποδοσφαίρου».

    «Τι τελικός!» αναφέρει η 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» που 
κάνει λόγο για «τρελή βραδιά» για τις 
δύο οµάδες που πέρασαν από «παρά-
δεισο και κόλαση».

    «Αξέχαστος τελικός», «πα-
ραλήρηµα», «έκσταση», «ο κα-
λύτερος τελικός όλων των 
εποχών», αναφωνεί ο αρ-
γεντίνικος Τύπος, αλλά και 
ο γαλλικός Τύπος που εν-
θουσιάζεται µε αυτόν τον 
«τελικό σε αποθέωση», 
ενός «µατς µε εξωπραγ-
µατικό σασπένς» ή «εντε-
λώς τρελό», σύµφωνα µε 
την «Le Monde».

    «Ενα από αυτά τα ηρω-

ικά µατς που µένουν στον χρόνο», υπο-
γραµµίζει η «L Equipe» και προσθέτει: 
«αλλά και ένα από αυτά τα µαχαιρώµα-
τα που τρυπούν την καρδιά»...

Ο πρωτοσέλιδος τίτ-
λος της γαλλικής «Liberation», 

χαιρετίζει εξίσου τους «θρυλικούς» Μέ-
σι και Μπαπέ, µοιράζοντας το πρωτοσέ-
λιδο του δίκαια µεταξύ των δύο αντιπά-
λων στην Ντόχα, αλλά και συµπαικτών 
στην Παρί Σεν Ζερµέν.

Η ιταλική «Gazzetta dello sports» 
χαιρετίζει επίσης τον Μπαπέ ως «ένα 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» που 
κάνει λόγο για «τρελή βραδιά» για τις 
δύο οµάδες που πέρασαν από «παρά-
δεισο και κόλαση».

    «Αξέχαστος τελικός», «πα-
ραλήρηµα», «έκσταση», «ο κα-
λύτερος τελικός όλων των 
εποχών», αναφωνεί ο αρ-
γεντίνικος Τύπος, αλλά και 
ο γαλλικός Τύπος που εν-
θουσιάζεται µε αυτόν τον 
«τελικό σε αποθέωση», 
ενός «µατς µε εξωπραγ-
µατικό σασπένς» ή «εντε-
λώς τρελό», σύµφωνα µε 
την «Le Monde».

    «Ενα από αυτά τα ηρω-
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Μετά από 36(!) χρόνια αναµο-
νής, η Αργεντινή «αναρριχήθηκε» 
το βράδυ της 18ης ∆εκεµβρίου 
2022 στην κορυφή του ποδοσφαι-
ρικού... Έβερεστ, κάµπτοντας στον 
τελικό του Μουντιάλ του Κατάρ 
την αντίσταση της υπερασπίστριας 
του τίτλου Γαλλίας µε 4-2 στα πέ-
ναλτι και πανηγυρίζοντας τον τρίτο 
τίτλο της Ιστορίας της (1978, 1986).

Στο... last dance του Λιονέλ 
Μέσι σε Παγκόσµιο Κύπελλο, ο 
«ψύλος» εισέπραξε τεράστια κύ-
µατα λατρείας από τους 50.000 
οπαδούς της Αλµπισελέστε που 
βρέθηκαν στο γήπεδο και τους... 
αποζηµίωσε µε τα ρεκόρ που 
«έσπασε» στην καταληκτική «µά-
χη» του Κατάρ µε τη Γαλλία.  

Αναλυτικά:
1. Περισσότερες συµµετοχές σε 
Παγκόσµια Κύπελλα
Μόλις ο Μέσι πάτησε χορτάρι στον 
τελικό, έγινε κάτοχος του κορυφαί-
ου ρεκόρ όλων των εποχών µε τα 
περισσότερα παιχνίδια σε Μουντι-
άλ. Πραγµατοποιώντας την 26η 
του εµφάνιση στη διοργάνωση, 
ξεπέρασε τον Λόταρ Ματέους µε 
25 συµµετοχές.

Η λίστα µε τους πέντε ποδο-
σφαιριστές µε τις περισσότερες 
συµµετοχές σε Μουντιάλ:
Λιονέλ Μέσι ............................26
Λόταρ Ματέους .......................25
Μίροσλαβ Κλόζε ....................24
Πάολο Τσέζαρε Μαλντίνι .......23
Κριστιάνο Ρονάλντο ...............22

2. Ο µόνος παίκτης που σκόρα-
ρε σε όλους τους νοκ άουτ αγώ-
νες
Ο αστέρας της Παρί Σεν Ζερµέν 
σηµείωσε το πρώτο γκολ για την 
οµάδα του στη σύγκρουση κορυ-
φής και βοήθησε την Αργεντινή να 
πάρει προβάδισµα στο 23ο λεπτό 

του αγώνα. Σηµειώνοντας το γκολ, 
ο Μέσι έγινε ο µοναδικός παίκτης 
στην ιστορία του ποδοσφαίρου 
που σκόραρε γκολ σε κάθε γύρο 
µιας διοργάνωσης. Ο Μέσι βρή-
κε δίχτυα στη φάση των οµίλων, 
στους 16, στους προηµιτελικούς, 
στους ηµιτελικούς και στον τελικό.
3. Οι περισσότερες νίκες από 
έναν παίκτη σε Μουντιάλ
Η Αργεντινή νίκησε τη Γαλλία σε 
έναν συναρπαστικό τελικό που 
πήγε στην παράταση και στη συ-
νέχεια στη διαδικασία των πέναλ-
τι. Κερδίζοντας το 17ο µατς του στη 
διοργάνωση, ο Μέσι έγινε ο από 
κοινού κάτοχος του ρεκόρ µε τους 
περισσότερους κερδισµένους αγώ-
νες Παγκοσµίου Κυπέλλου µαζί 
µε τον Γερµανό Μίροσλαβ Κλόζε.
4. Τα περισσότερα λεπτά που 
παίχτηκαν στην ιστορία των 
Παγκοσµίων Κυπέλλων
Ο Μέσι κατέρριψε το ρεκόρ του 
θρύλου της Ιταλίας Πάολο Μαλντί-
νι των 2.217 λεπτών. Ο Μέσι που 
είχε αγωνιστεί 2.194 λεπτά στο 
Μουντιάλ πριν τον τελικό, έγινε ο 
παίκτης µε τα περισσότερα λεπτά 
µόλις πέρασε 23 λεπτά στο γήπε-
δο.
Ο δρόµος της Αργεντινής 
προς την κορυφή του κόσµου:
1ος Αγώνας: Αργεντινή - Σαουδι-
κή Αραβία  1-2
2ος Αγώνας: Αργεντινή - Μεξι-
κό 2-0
3ος Αγώνας: Αργεντινή - Πολω-
νία 0-2
Φάση των «16»: Αργεντινή - Αυ-
στραλία 2-1
Προηµιτελικοί: Αργεντινή - Ολ-
λανδία 4-3 στα πέναλτι (κ.α. 2-2)
Ηµιτελικοί: Αργεντινή - Κροα-
τία 3-0
Τελικός: Αργεντινή - Γαλλία           
4-2 στα πέναλτι (κ.α. 3-3)

Τα ρεκόρ του «ψύλλου» στον
τελικό του Μουντιάλ 2022

τα πώς είναι (το Παγκόσµιο Κύπελλο), είναι πανέµορφο. Το 
ήθελα τόσο πολύ. Είχα ένα όραµα ότι... πλησίαζε».

Στην έρηµο του Κατάρ, το µόνο που είχε σηµασία για 
τον 35χρονο ήταν να παραδώσει το πολυπόθητο Παγκόσµιο 
Κύπελλο στην Αργεντινή, και το έκανε µε µια βιρτουόζικη 
εµφάνιση εναντίον της υπερασπίστριας του τίτλου Γαλλίας, 
όπως αποδείχθηκε.  Καθώς δεκάδες χιλιάδες Αργεντινοί 
κατέκλυσαν το στάδιο η ολοκλήρωση της διαδικασίας των 
πέναλτι τους βρήκε να αγκαλιάζονται, να κλαίνε, να ουρλιά-

ζουν, όπως η Εθνική οµάδα της Αργεντινής.
Χρειάστηκε να µεσολαβήσουν πέντε Μουντιάλ και ένα 

ρεκόρ 26 αγώνων σε τελικούς Παγκοσµίου Κυπέλλου, για 
να καταφέρει το... πιτσιρίκι από το Ροσάριο -- πόλη περίπου 
300 χιλιόµετρα βόρεια του Μπουένος Άιρες -- να σταθεί δί-
πλα σε µία άλλη ποδοσφαιρική θεότητα της Αργεντινής, τον 
Ντιέγκο Μαραντόνα, που είχε χαρίσει στο έθνος του τον τε-
λευταίο παγκόσµιο τίτλο το 1986. «Υποφέρουµε, αλλά το 
έχουµε ήδη (το Παγκόσµιο Κύπελλο)», είπε ο Μέσι, κατα-

λήγοντας: «Ήθελα να κλείσω την καριέρα µου µε αυτό, δεν 
µπορώ πλέον να ζητήσω κάτι άλλο, δόξα τω Θεώ, µου τα 
έδωσε όλα».

Η νίκη στον τελικό του Μουντιάλ ήταν το αποκορύφωµα 
µιας εξαιρετικής καριέρας, η οποία µετράει ένα Κόπα Αµέρι-
κα, 11 τίτλους πρωταθλήµατος, τέσσερις τίτλους Champions 
League, τρία Παγκόσµια Κύπελλα Συλλόγων και τρία Σού-
περ Καπ UEFA. Τώρα βέβαια έχει τον πιο περιζήτητο τίτ-
λο απ̀  όλους.

SPORTS TODAY/
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O εµβολιασµός κατά της γρίπης για το 2022-2023 εκτελείται 
στα φαρµακεία χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόµιση ιατρι-
κής συνταγής για κάποιες κατηγορίες του πληθυσµού. Το αντι-
γριπικό εµβόλιο παρέχεται δωρεάν και αποζηµιώνεται από τον 
ΕΟΠΥΥ και τα άλλα ασφαλιστικά ταµεία.

Από σήµερα 19 ∆εκεµβρίου, ο εµβολιασµός κατά της γρίπης 
για το 2022-2023 θα εκτελείται στα φαρµακεία χωρίς να είναι 
απαραίτητη η προσκόµιση ιατρικής συνταγής για κάποιες κατη-
γορίες του πληθυσµού. Το αντιγριπικό εµβόλιο παρέχεται δωρε-
άν και αποζηµιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ και τα άλλα ασφαλιστι-
κά ταµεία. Το αντιγριπικό εµβόλιο συστήνεται σε άτοµα ηλικίας 
60 ετών και άνω και ενήλικες µε χρόνια νοσήµατα αναπνευστι-
κού, όπως άσθµα, χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, χρό-
νια καρδιακά νοσήµατα, βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή (κληρο-
νοµική ή επίκτητη), έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση οργάνων 
και µεταµόσχευση µυελού των οστών, πάσχουν από δρεπανο-
κυτταρική αναιµία (και άλλες αιµοσφαιρινοπάθειες), σακχα-
ρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο µεταβολικό νόσηµα, χρόνια νε-
φροπάθεια,χρόνιες παθήσεις ήπατος, νευρολογικά-νευροµυϊκά 

νοσήµατα, σύνδροµο Down. Επίσης, συστήνεται σε έγκυες γυ-
ναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζου-
σες, άτοµα µε νοσογόνο παχυσαρκία (∆είκτη Μάζας Σώµατος 
>40Kg/m2), άτοµα που βρίσκονται σε στενή επαφή µε παιδιά µι-
κρότερα των 6 µηνών ή φροντίζουν ή διαβιούν µε άτοµα µε υπο-
κείµενο νόσηµα, που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης.

Το εµβόλιο εναντι της γρίπης, πρέπει να κάνουν, κλειστοί 
πληθυσµοί, όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές (σχο-
λείων, στρατιωτικών και αστυνοµικών σχολών, ειδικών σχολεί-
ων κλπ.), νεοσύλλεκτοι, ιδρύµατα χρονίως πασχόντων και µονά-
δες φιλοξενίας ηλικιωµένων, καταστήµατα κράτησης κ.α.
- Εργαζόµενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονο-
σηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόµενοι, φοιτητές επαγγελ-
µάτων υγείας σε κλινική άσκηση) και σε κέντρα διαµονής προ-
σφύγων-µεταναστών.
- ‘Αστεγοι.
- Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς, σφαγείς και 
γενικά άτοµα που έρχονται σε συστηµατική επαφή µε πτηνά ή 
χοίρους.

Χωρίς ιατρική συνταγή
αντιγριπικός εμβολιασμός

COVID ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 
Oι θάνατοι θα ξεπεράσουν
το εκατομμύριο εντός 2023
H

απότοµη άρση των αυ-
στηρών περιοριστικών 
µέτρων για την αποτρο-
πή της εξάπλωσης του 

νέου κορονοϊού ενδέχεται να έχει ως 
αποτέλεσµα εκρηκτική αύξηση των 
κρουσµάτων και πάνω από ένα εκα-
τοµµύριο θανάτους µέσα στο 2023, 
υποδεικνύει νέο µοντέλο του Institute 
of Health Metrics and Evaluation 
(IHME), µε έδρα τις ΗΠΑ.

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς 
του ινστιτούτου, τα κρούσµατα στην Κί-
να αναµένεται να φθάσουν στην κορύ-
φωσή τους περί την 1η Απριλίου, ενώ 
την ίδια περίοδο οι θάνατοι θα είναι πε-
ρίπου 322.000. Περί το ένα τρίτο του 
πληθυσµού της Κίνας θα έχει µέχρι τό-
τε µολυνθεί από τον ιό, σύµφωνα µε 
τον διευθυντή του IHME, τον Κρίστο-
φερ Μάρι.

Η εθνική επιτροπή υγείας -το 
υπουργείο Υγείας της Κίνας- δεν έχει 
ανακοινώσει κανέναν θάνατο εξαιτίας 
της COVID-19 αφότου άρχισαν να αί-
ρονται τα περιοριστικά µέτρα. Επισή-
µως, οι πιο πρόσφατοι θάνατοι εξαιτίας 
της ασθένειας που προκαλεί ο SARS-

CoV-2 ανακοινώθηκαν την 3η ∆εκεµ-
βρίου. Ο απολογισµός των θυµάτων 
της πανδηµίας, επισήµως πάντα, βρί-
σκεται στους 5.235 νεκρούς στη χώρα 
των 1,41 δισεκ. κατοίκων.

Η χαλάρωση των περιοριστικών 
µέτρων, που συγκαταλέγονταν στα πιο 
αυστηρά παγκοσµίως, άρχισε τον ∆ε-
κέµβριο, έπειτα από διαδηλώσεις άνευ 
προηγουµένου. Πλέον, καταγράφεται 
έξαρση των κρουσµάτων κι εκφράζο-
νται φόβοι ότι ο ιός θα εξαπλωθεί στον 
πληθυσµό κατά τους εορτασµούς για το 
σεληνιακό νέο έτος, τον επόµενο µήνα.

«Κανένας δεν πίστευε ότι θα εφάρ-
µοζαν την (πολιτική) zero COVID για 
τόσο πολύ καιρό», σχολίασε ο κ. Μάρι 
χθες, δίνοντας στη δηµοσιότητα το νέο 
µοντέλο. Η πολιτική του εκµηδενισµού 
των κρουσµάτων ήταν αποτελεσµατι-
κή στο να ελεγχθούν προηγούµενες 
παραλλαγές και υποπαραλλαγές του 
SARS-CoV-2, όµως η υψηλή µεταδο-
τικότητα της παραλλαγής Όµικρον και 

των υποπαραλλαγών της κατέστησε 
αδύνατη τη συνέχισή της, έκρινε.

Το ινστιτούτο του Πανεπιστηµίου 
της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ βασίστηκε 
σε δεδοµένα και πληροφορίες για το 
πρόσφατο ξέσπασµα της Όµικρον στο 
Χονγκ Κονγκ.

«Από το αρχικό ξέσπασµα, στη 
Γουχάν, η Κίνα σπανίως ανακοινώ-
νει θανάτους (εξαιτίας της COVID-19). 
Γι’ αυτό µελετήσαµε το Χονγκ Κονγκ, 
για να πάρουµε µια ιδέα για τον δείκτη 
θνητότητας», εξήγησε ο κ. Μάρι.

Για τις προβλέψεις του, το IHME 
έλαβε υπόψη επίσης τα στοιχεία για τα 
ποσοστά εµβολιασµού τα οποία δηµο-
σιοποιούν οι κινεζικές αρχές κι έκανε 
υποθέσεις για το πώς θα αντιδράσουν 
οι τοπικές αρχές αν αυξηθούν τα κρού-
σµατα. Άλλοι ειδικοί εκτιµούν πως θα 
µολυνθεί το 60% του πληθυσµού της 
Κίνας προοδευτικά, µε την κορύφωση 
τον Ιανουάριο. Αυτό απειλεί ιδίως τις 
πιο ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού: 
τους ηλικιωµένους και ανθρώπους µε 
συννοσηρότητες.

Ανησυχούν για τον υψηλό αριθµό 
των ανθρώπων που ανήκουν σε οµά-

δες υψηλού κινδύνου, τη χρήση λιγότε-
ρο αποτελεσµατικών εµβολίων και τη 
χαµηλή εµβολιαστική κάλυψη των πο-
λιτών άνω των 80 ετών, εξ ορισµού των 
πιο ευάλωτων.

Ειδικοί στο πανεπιστήµιο του 
Χονγκ Κονγκ προβλέπουν ότι η άρση 
όλων των περιοριστικών µέτρων και το 
άνοιγµα όλων των επαρχιών ταυτόχρο-
να τον ∆εκέµβριο και τον Ιανουάριο 
του 2023 θα έχει αποτέλεσµα οι θάνα-
τοι εξαιτίας της COVID-19 να φθάσουν 
τους 684 ηµερησίως το διάστηµα αυτό. 
Κατά τη µελέτη τους, αν δεν ληφθούν 
µέτρα, ιδίως αν δεν υπάρξει εκστρα-
τεία χορήγησης αναµνηστικών δό-
σεων, οι θάνατοι ίσως φθάσουν τους 
964.000.

Άλλη µελέτη, που δηµοσιεύθηκε 
τον Ιούλιο στην επιθεώρηση Nature 
Medicine από ερευνητές της Σχολής 
∆ηµόσιας Υγείας του πανεπιστηµίου 
Φουντάν της Σαγκάης, περιείχε την 
πρόβλεψη πως οι θάνατοι θα έφθαναν 

τους 1,55 εκατ. µέσα σε περίοδο έξι µη-
νών εάν αίρονταν µονοµιάς τα µέτρα, 
εξαιτίας κύµατος της Όµικρον. Προε-
ξοφλούσε ότι η ζήτηση των µονάδων 
εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) θα ήταν 
15,6 φορές υψηλότερη από την υπάρ-
χουσα δυναµικότητα στην κορύφωση 
του κύµατος.

Ο Γιατζόγκ Χουάγκ, συνεργάτης 
για θέµατα υγείας του αµερικανικού ιν-
στιτούτου µελετών Council on Foreign 
Relations, επισήµανε πως στην Κίνα 
υπάρχουν 164 εκατοµµύρια διαβητικοί, 
παράγοντας κινδύνου που δεν αποτε-
λεί ακριβώς καλό οιωνό, και 8 εκατοµ-
µύρια πολίτες άνω των 80 ετών που εί-
ναι ανεµβολίαστοι.

Οι αρχές της Κίνας ενθαρρύνουν 
τους πολίτες να λάβουν αναµνηστικές 
δόσεις αξιοποιώντας νεότερα εµβόλια, 
αλλά διστάζουν να χρησιµοποιήσουν 
σκευάσµατα κατασκευασµένα στο εξω-
τερικό, σύµφωνα µε τον ίδιο. Το κινε-
ζικό υπουργείο Υγείας ανέφερε χθες 
πως εντείνονται οι εµβολιασµοί, ενώ 
µεγεθύνεται το στοκ µηχανηµάτων τε-
χνητής υποστήριξης της αναπνοής και 
απαραίτητων φαρµάκων.



ΚΡΙΟΣ
Στηρίξτε το µέλλον που θέλετε να δηµιουρ-
γήσετε και προπαντός να έχετε την αίσθη-
ση της σταθερότητας. Κάντε τις συνεργασίες 
σας πιο ουσιαστικές για να είναι περισσό-
τερο αποδοτικές. Τολµήστε να εκπληρώ-
σετε τα όνειρα που δε φανταζόσασταν ότι 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν. Υπερασπι-
στείτε κάποιο φίλο σας που τον έχουν πα-
ρεξηγήσει άδικα. Καθυστέρηση στα προ-
γραµµατισµένα σχέδια που έχετε κάνει µε 
το σύντροφό σας θα προκληθεί και το ενδε-
χόµενο να µπλοκάρει η συναισθηµατική σας 
ζωή χωρίς λόγο, είναι πιθανό. 

ΤΑΥΡΟΣ
Για να καλυτερέψουν τα κακώς κείµενα που 
ίσως έχουν δηµιουργηθεί, αλλά θα χρεια-
στεί και η βοήθειά σας, µην είστε επιθετικοί 
ή εριστικοί απέναντί στους άλλους. Μην ξε-
κινάτε καυγάδες για το τίποτα, γιατί έτσι θα 
παίξετε κορώνα- γράµµατα τη σχέση σας και 
θα καταστρέψετε ακόµα και τις καλύτερες 
σας στιγµές. Προτιµήστε τη σιωπή από τα 
πολλά λόγια και εκµεταλλευτείτε τις ώρες 
που θα είσαστε µε συνεργάτες για να κάνε-
τε κάτι δηµιουργικό και ευχάριστο, που θα 
ικανοποιεί και τους δυο σας. 

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Για να δράσετε δυναµικά στον επαγγελµα-
τικό σας χώρο, περιµένετε τις κατάλληλες 
συνθήκες. Προβείτε σε συζητήσεις που εί-
ναι απαραίτητες για τα καινούρια σας σχέ-
δια. Οι αλλαγές στο χώρο της εργασίας σας, 
θα σας ανεβάσουν ψυχολογικά. ∆ιεκδική-
στε αυτά που επιθυµείτε, γιατί δεν έχετε την 
ανάγκη κανενός. Ζητήστε από το σύντροφό 
σας, να σας εκφράσει τα συναισθήµατά του. 
Μείνετε κοντά σε άτοµα του περιβάλλοντός 
σας, που επικροτούν τις προσπάθειές σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αρπάξτε τώρα τις ευκαιρίες που θα σας δο-
θούν στον επαγγελµατικό σας χώρο. ∆ιορ-

θώστε ότι δε σας εκφράζει και δε σας ικανο-
ποιεί στον επαγγελµατικό σας τοµέα. ∆ε θα 
λείψουν οι εντάσεις στον οικογενειακό σας 
χώρο και αρκετές προστριβές. Κάπως έτσι 
θα είναι το κλίµα και στον εργασιακό σας 
χώρο, γι’ αυτό προσέξτε να µην κινηθείτε 
παρασκηνιακά, γιατί θα δώσετε αφορµές σε 
τρίτους να κάνουν σχόλια για το άτοµό σας. 

ΛΕΩΝ
∆εχθείτε τη βοήθεια που θα σας προσφέρει 
ένας πολύ καλός συνεργάτης σας. Πάρτε την 
πρωτοβουλία να οργανώσετε µια έκπληξη 
στο σύντροφό σας. Αποτραβηχτείτε για λίγο 
από την ενεργό δράση και βρείτε χρόνο για 
να χαλαρώσετε. Φτιάξτε το κέφι σας ευρι-
σκόµενοι µε φίλους που έχετε κοινούς στό-
χους. Τις απόψεις που έχετε, πείτε τις µε τόλ-
µη και αποφασιστικότητα για να µπορέσετε 
να πείσετε. Μην επιτρέψετε στους άλλους 
να παρεµβαίνουν στην προσωπική σας ζωή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα που δεί-
χνετε, θα εκτιµηθεί από τους ανωτέρους σας. 
Επεξεργαστείτε τα δεδοµένα που έχετε πριν 
πάρετε σηµαντικές αποφάσεις. Με τη στά-
ση σας επιφέρετε νέες ισορροπίες στη σχέ-
ση που σας ενδιαφέρει. Αφοσιωθείτε σε µια 
καινούρια δηµιουργική ενασχόληση, που θα 
σας βγάλει από κάποιο αδιέξοδο. Μη διαλα-

λείτε τις επαγγελµατικές σας επιτυχίες, πριν 
προχωρήσουν σε εξελίξεις. Αλλάξτε συνή-
θειες που σας αποµακρύνουν από αγαπηµέ-
να σας πρόσωπα. Βρείτε ικανοποίηση στις 
συναναστροφές µε τους φίλους σας.

ΖΥΓΟΣ
Οι ευκαιρίες θα σας παίζουν κρυφτούλι και 
οι περισσότερες θα έχουν διφορούµενο χα-
ρακτήρα. Για να µην προκύψουν παγίδες 
και να αποφευχθούν τα δυσάρεστα, φρο-
ντίστε για σωστή πληροφόρηση από όλες 
τις κατευθύνσεις. Το πλανητικό σκηνικό θα 
σας βοηθήσει κάποιες στιγµές να βγείτε από 
το αδιέξοδο που θα νιώθετε ότι βρίσκεστε 
και θα σας ανακουφίζει µε έξυπνες και πρα-
κτικές λύσεις για τα προβλήµατά σας. Προ-
ωθήστε πιο εύκολα τα σχέδιά σας, αρκεί να 
κάνετε τις σωστές επιλογές και κινήσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Κρατηθείτε µακριά από οποιοδήποτε ρίσκο, 
ενώ προτιµήστε να κάνετε κάτι που θα σας 
ανανεώσει και θα σας απαλλάξει από πε-
ριττές υποχρεώσεις και ευθύνες. Αξιοποι-
ήστε µόνο τις ευκαιρίες που θα θεωρήσετε 
ύστερα από ώριµη σκέψη ότι είναι σηµαντι-
κές για τον επαγγελµατικό σας τοµέα, χωρίς 
να κάνετε επεκτατικές κινήσεις. Εάν περνά-
ει από το χέρι σας, δε θα ήταν άσχηµο να 
πραγµατοποιήσετε και κάποιο ταξίδι που θα 
σας απαλλάξει από την καθηµερινότητα και 

θα γεµίσει τις µπαταρίες σας. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Κρατήστε την ψυχραιµία σας στα δύσκολα, 
για να µπορέσετε να αποτινάξετε ότι σας βα-
ραίνει και σας ενοχλεί. Οι εντάσεις και οι 
παρεξηγήσεις δε θα λείψουν, γι’ αυτό φρο-
ντίστε να είστε εγκρατείς σε αυτά που θα 
ακούσετε ή θα πείτε, ώστε η έλλειψη επι-
κοινωνίας που θα είναι αισθητή, να µη φέ-
ρει οριστική ρήξη µε φίλους ή το σύντροφό 
σας. Θα καλυτερέψουν οι σχέσεις µε τους 
συνεργάτες σας, ώστε να αναπτύξετε τις ιδέ-
ες σας και να γίνουν πιο εύκολα κατανοητές.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Παροδικές καλυτερεύσεις θα υπάρξουν γι’ 
αυτό είναι προτιµότερο να αφήσετε τις µέ-
ρες να κυλήσουν, χωρίς να δίνετε σηµασία 
στο παραµικρό που θα πέσει στην αντίληψή 
σας. Σκεφτείτε πως όσο κοινωνικοί και να 
είστε, εάν φτάσετε στο σηµείο να γκρεµίσε-
τε ακόµα και τις φιλίες σας, δεν είναι τόσο 
εύκολο να κάνετε καινούριες που θα σας γε-
µίζουν την εποµένη. Αναδιοργανωθείτε και 
µην το βάλετε κάτω, γιατί τα καλύτερα δεν 
έχουν έρθει ακόµα.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Η επικοινωνία µε τους συνεργάτες σας θα 
είναι αρκετά δύσκολη, αλλά µε καλή θέλη-
ση και υποµονή θα καταφέρετε ένα επίπεδο, 
ώστε να µην επηρεάσετε αρνητικά τον οικο-
νοµικό σας τοµέα, που δείχνει να µην έχει 
καµία άνοδο προς το καλύτερο, γιατί στην 
πραγµατικότητα δε θα είναι έτσι. ∆εν υπάρ-
χει λόγος να απογοητευθείτε αφού ακόµα 
και έτσι δε θα λείψουν οι ευκαιρίες, ούτε αυ-
τό θα διαρκέσει για πάντα.

ΙΧΘΥΣ
Μην ανακατευτείτε σε ξένες υποθέσεις χω-
ρίς λόγο, για να διατηρήσετε τις σχέσεις µε 
τους συνεργάτες σας ανέπαφες. Μπορεί να 
µην σας αρέσει να νιώθετε έξω από τα νερά 
σας, αλλά θα πρέπει να µάθετε να είστε ανε-
κτικοί µε κάποια πράγµατα, αν θέλετε να µη 
γίνουν κάποιες µικρές σας αδυναµίες µεγά-
λες. Οι καθυστερήσεις στα εργασιακά σας 
θέµατα και σχέδια είναι αναµενόµενες.

Στις 25 ο Ερµής στον Αιγόκερω σε εξάγωνο µε τον Ποσειδώνα στους Ιχθείς, σας ανοίγει πόρτες που θεωρούσατε 
κλειστές, ενώ η αυξηµένη διαίσθηση θα σας γλιτώσει από παραπατήµατα. Στις 30 ο Ερµής σε ανάδροµη πορεία στον 
Αιγόκερω, θα φέρει τα πάνω κάτω. Θα επικρατεί αναστάτωση και εκνευρισµός και καλό θα ήταν να κρατηθείτε 
µακριά από παρασκηνιακές καταστάσεις που θα σας αποµακρύνουν από τους στόχους και τα σχέδιά σας. 

Aνοίγουν οι κλειστές πόρτες

STAR WARS/24/12-30/12

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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ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ,
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ,
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
Έχετε οφειλές από ληξιπρόθεσμα δάνεια σε Τράπεζες, Funds ή Εταιρείες 
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις; Εάν επιθυμείτε να πε-
τύχετε ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών σας εξωδικαστικά και χωρίς ταλαιπω-
ρία, η ομάδα μας θα σας βοηθήσει να πετύχετε την λύση που χρειάζεστε! 

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό, που αποτελείται από καταρτισμένους 
δικηγόρους και λογιστές θα μεσολαβήσει στην διεκπεραίωση του αιτήμα-
τός σας. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να επιτευχθεί μία βιώσιμη λύση που 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. 

Η ομάδα της AG Capital έχει πετύχει μεγάλα ποσοστά διαγραφής χρε-
ών σε πολλές υποθέσεις πελατών, βοηθώντας τους να απαλλαγούν από τις 
δυσκολίες και τα βάρη που προκύπτουν από χρέη και οφειλές. Το μόνο που 
πρέπει να κάνετε είναι να απευθυνθείτε σε εμάς για να σας καθοδηγήσουμε!

Σε μία πρώτη συνάντηση ο ενδιαφερόμενος καλείται να παρέχει πληρο-
φορίες για το ιστορικό  της συμφωνίας του με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, 
την περιουσιακή του κατάσταση καθώς και τις οικονομικές του δυνατότητες. 

Στη συνέχεια, ενημερώνεται για όλες τις δυνατότητες που έχει ως προς 
τη ρύθμιση του χρέους καθώς και για τη δικαστική του προστασία σε περί-
πτωση που περιουσιακά του στοιχεία διακινδυνεύουν από τη διαδικασία 
του πλειστηριασμού. 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ. Πώς επιτυγχάνεται:
Με πρόταση στην Τράπεζα, στο Fund ή στην Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτή-
σεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Ζητούμε από εσάς όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Έχοντας τον πλήρη φάκελο που αφορά την υπόθεσή σας, αναλαμβά-
νουμε την επικοινωνία με τον φορέα για υποβολή της πρότασής μας. Δια-
πραγματευόμαστε τους όρους της επικείμενης συμφωνίας που αφορά την 
υπόθεσή σας και στοχεύουμε στην εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης. 
Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με εσάς για να σας παρέχουμε τις κα-
τάλληλες συμβουλές και για να σας ενημερώνουμε σε κάθε στάδιο της δι-
αδικασίας.  

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
l Πρόταση στους χρηματοδοτικούς φορείς για ρύθμιση και συμφωνία για 
υψηλό ποσοστό διαγραφής του χρέους.
l Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή συμφωνία που ικανοποιεί τις ανάγκες σας, 
υπογράφετε τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του χρέους.
l Το χρέος σας είναι πλέον ρυθμισμένο κατάλληλα και απαλλάσσεστε από 
τον φόβο της αναγκαστικής εκτέλεσης και των λοιπών νομικών ενεργειών 
εις βάρος σας!

 Ελισάβετ Αμοιρίδου
Δικηγόρος 

Σκουφά 11, Κολωνάκι,
Τ.Κ. 10673, Αθήνα
+30 697 540 6106

Elisavet Amoiridou
Attorney at Law

Skoufa 11, Kolonaki,
ZIP 10673, Athens
+30 697 540 6106
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