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Σ
την ταυτόχρονη προώθη-
ση του κυβερνητικού έργου 
και την προετοιµασία για τις 
εκλογές εστιάζει τους προ-

σεχείς µήνες το Μέγαρο Μαξίµου, 
καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν 
θέλει σε καµία περίπτωση να δει τους 
υπουργούς του να κατεβάζουν τα µο-
λύβια και να στρέφουν όλη την προ-
σοχή τους στις εκλογικές περιφέρειες 
όπου εκλέγονται. 

«Η δουλειά µας συνεχίζεται και µέ-
χρι να οδηγηθούµε στις εκλογές στο 
τέλος της τετραετίας έχουµε ακόµα πο-
λύ πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο για 
το 2023», ήταν το µήνυµα που έστει-
λε προς όλους στο τελευταίο υπουρ-
γικό συµβούλιο όπου έδωσε έµφαση 
στην ολοκλήρωση του νοµοθετικού 
έργου που έχει προγραµµατιστεί για 
τους πρώτους µήνες του έτους. 

Όπως έχει γράψει εγκαίρως η TP 
ο πρωθυπουργός έχει απορρίψει όλες 
τις εισηγήσεις για κάλπες εντός του 
πρώτου τριµήνου και οι ηµεροµηνίες 
που προκρίνει είναι στις 2 ή 9 Απρι-
λίου, χωρίς όµως να έχει ενηµερώ-
σει τους συνεργάτες του για τις τελι-
κές αποφάσεις.

30 νοµοσχέδια στη Βουλή 
Μέχρι τότε θέλει να εκµεταλλευθεί το 
διάστηµα που ακολουθεί για την προ-

βολή του κυβερνητικού έργου και την 
απόδοση των θετικών οικονοµικών 
µέτρων των οποίων η εφαρµογή ξε-
κινά από την 1η Ιανουαρίου. Επίσης, 
έχει θέσει ως στόχο την ψήφιση 30 
νοµοσχεδίων πριν κλείσει η Βουλή 
για την προεκλογική περίοδο, µετα-
ξύ των οποίων το νέο πλαίσιο για το 
Πόθεν Έσχες, προγράµµατα υποστή-
ριξης ανέργων, το νέο χάρτη διοικη-
τικής δικαιοσύνης, την πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και την σύσταση εθνι-
κής ρυθµιστικής αρχής για τα απόβλη-
τα και τα ύδατα.

«Η κυβέρνηση συνεχίζει να δου-
λεύει µε τους ίδιους ρυθµούς και να 
παράγει έργο» σηµειώνουν συνεργά-
τες του κ. Μητσοτάκη εστιάζοντας στην 
αντιµετώπιση της ακρίβειας, αλλά και 
την συνέχιση των διαρθρωτικών µε-
ταρρυθµίσεων στο κράτος. Εκδηλω-
µένη πρόθεση του πρωθυπουργού 
είναι οι πολίτες να συγκρίνουν τα πε-
πραγµένα της δικής του διακυβέρνη-
σης και αυτής του Αλέξη Τσίπρα και 
να κρίνουν σε ποιον θα εµπιστευτούν 
µια δεύτερη τετραετία. Υπό αυτό το 
πρίσµα «δεν υπάρχουν περιθώρια για 
εφησυχασµό» όπως λέει σε συνεργά-
τες του από τους οποίους έχει ζητήσει 
να ολοκληρώσουν το κυβερνητικό έρ-
γο που τους έχει ανατεθεί «χωρίς κα-
θυστερήσεις». 

Στο φουλ και
ο κοµµατικός µηχανισµός 
Ταυτόχρονα, όµως, οι µηχανές στον 
κοµµατικό µηχανισµό δουλεύουν σε 
φουλ προεκλογικούς ρυθµούς και άπα-
ντες στην κεντροδεξιά παράταξη προ-
ετοιµάζονται για µια σκληρή πολιτική 
αναµέτρηση. Εκ των πραγµάτων ο πή-
χης έχει τεθεί ψηλά µε την αυτοδυνα-
µία να αποτελεί διακηρυγµένο στόχο 
του Μεγάρου Μαξίµου που έχει την πε-
ποίθηση ότι είναι εφικτός στην δεύτερη 

Τα ΕΠΑ.Λ. της 
παραβατικότητας 

Editorial

Η παραβατικότητα στα σχολεία είναι συνώνυµη 
µε τα ΕΠΑ.Λ. Αυτό δεν µπορεί να αµφισβητηθεί 
από κανέναν. Γιατί µπορεί τα κριτήρια να είναι, 
για κάποιους και κοινωνικά αλλά τα παιδιά 
που φοιτούν στα συγκεκριµένα σχολεία έχουν 
ξεφύγει. 
Και δεν είναι µόνο το περιστατικό µε τους 
ανήλικους µαθητές του ΕΠΑΛ, στο Ίλιον που 
κατηγορούνται για το βιασµό συµµαθητή τους και 
όλοι οδεύουν προς τη φυλακή. Είναι και άλλα που 
έχουν γίνει στα συγκεκριµένα σχολεία, όχι µόνο 
της Αττικής αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
Στα σχολεία αυτά φοιτούν και ενήλικοι, 
ενώ πάµπολλα είναι τα φαινόµενα νεανικής 
παραβατικότητας – συµµορίες που δρουν στα 
ΕΠΑ.Λ -και για διείσδυση στα σχολεία αυτά 
ακραίων οµάδων. Αυτά σε συνδυασµό µε την 
απουσία αυστηρότητας από τους εκπαιδευτικούς 
δηµιουργούν ένα πολύ δύσκολο κλίµα στα 
ΕΠΑ.Λ.
Αλλά τι να κάνει και ο καθηγητής; Αφού από 
την πρώτη στιγµή που µπαίνει στην τάξη οι 
«µαθητές» του ξεκαθαρίζουν τα… καθήκοντά του 
και του υπενθυµίζουν «ποιος κάνει κουµάντο» στο 
σχολείο. 
Ενδεικτική είναι η κραυγή αγανάκτησης ενός 
καθηγητή, που έφτασε στα όριά του και δεν άντεχε 
άλλο, του «Θεόδωρου», αναπληρωτή καθηγητή 
Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Αποτελεί 
ένα συγκλονιστικό ντοκουµέντο.
«Παραιτήθηκα από τα καθήκοντά µου µη 
ανεχόµενος το διαρκή εκφοβισµό µου από 
µαθητές του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο υπηρετούσα», 
ανέφερε ο καθηγητής, ο οποίος σηµειώνει 
χαρακτηριστικά: «Αν συνηθίσω σε αυτό τον 
“βιασµό”, δεν µπορώ σε καµία περίπτωση να γίνω 
συνένοχος στη παραγωγή εγκληµατιών».
Τα λέει όλα σε δύο προτάσεις, στην επιστολή 
παραίτησής του. Η αλήθεια είναι ότι οι µαθητές 
των σχολείων αυτών, θεωρούν ότι έχουν το 
ελεύθερο να µπαινοβγαίνουν όποτε θέλουν 
στις τάξεις, να καπνίζουν ακόµη και εν ώρα 
µαθήµατος, να θορυβούν και να απευθύνονται 
στους καθηγητές µε αναίδεια και επιδεικνύοντας 
παντελή έλλειψη σεβασµού, ενώ, φυσικά, 
ασχολούνται διαρκώς µε το κινητό τους, 
αδιαφορώντας πλήρως για την παρακολούθηση 
οποιουδήποτε µαθήµατος. Βεβαίως, αυτά είναι 
τα λιγότερο παραβατικά και ανώδυνα από όσα 
συµβαίνουν στα ΕΠΑ.Λ.  
Γιατί συµβαίνουν και άλλα, τα οποία µαθαίνουµε 
όταν ξεσπάνε. ∆υστυχώς…
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εκλογική αναµέτρηση. «Θα δοθεί µά-
χη για κάθε ψήφο», όπως σχολιάζουν 
πηγές της Ν∆, την ώρα που ο γραµµα-
τέας του κόµµατος, Παύλος Μαρινά-
κης, επισκέπτεται κάθε νοµό της χώρας 
µαζί µε κυβερνητικά κλιµάκια για να 
παρουσιάσουν το έργο που έχει γίνει 
σε τοπικό επίπεδο και να ενεργοποιή-
σουν µέλη και στελέχη της παράταξης. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, έχει 
ολοκληρωθεί το µεγαλύτερο µέρος 
των ψηφοδελτίων και θα παραδοθούν 
σταδιακά το επόµενο διάστηµα στον 
κ. Μητσοτάκη για να δώσει την τελι-
κή έγκριση. Η τριανδρία που έχει ανα-
λάβει την κατάρτιση τους –ο γενικός 
γραµµατέας του πρωθυπουργού Γιάν-
νης Μπρατάκος, ο γραµµατέας του κόµ-
µατος Παύλος Μαρινάκης και ο πρω-
θυπουργικός σύµβουλος Θανάσης 
Νέζης- έχουν ολοκληρώσει την απα-
ραίτητη προεργασία ξεσκονίζοντας βι-
ογραφικά και αναµένουν την οριστικο-
ποίηση της απογραφής για τους νοµούς 
όπου θα αλλάξει ο αριθµός των εδρών 

προκειµένου να κλειδώσει ο αριθµός 
των υποψηφίων σε αυτές. ∆εν αναµέ-
νονται µεγάλες αλλαγές στον βασικό 
κορµό, ωστόσο υπάρχει µια ανανέωση 
στο µέτρο του εφικτού µε την προσθή-
κη προσώπων που έχουν διακριθεί σε 
επαγγελµατικό και κοινωνικό επίπεδο 
και έχουν απήχηση σε τοπικό επίπεδο.

 
Ειδικό βάρος
η βόρεια Ελλάδα 
Σε επίπεδο περιφερειών ιδιαίτερη βα-
ρύτητα δίδεται στη Βόρεια Ελλάδα 
όπου υπάρχει πίεση από τα «δεξιά», µε 
δηµοσκοπήσεις που γίνονται σε τοπικό 
επίπεδο να καταγράφουν εκροές προς 
άλλα σχήµατα και κυρίως το κόµµα του 
Κυριάκου Βελόπουλου. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, σε ορισµένες από αυτές 
το κόµµα της Ελληνικής Λύσης κατα-
γράφει σε ορισµένους νοµούς διψήφια 
ποσοστά και είναι αυτό που επωφελεί-
ται από την δυσαρέσκεια που υπάρχει 
για πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής. 

 Οι µεγαλύτερες απώλειες κατα-

γράφονται στη ∆υτική Μακεδονία 
και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία 
όπου η κατάσταση αποτυπώνεται ελα-
φρώς καλύτερη, µε τις απώλειες όµως 
να ξεπερνούν το 3% σε σχέση µε τις 
εκλογές του 2019, οπότε και στους πε-
ρισσότερους νοµούς η Ν∆ είχε ποσο-
στά… αυτοδυναµίας. 

Η εκτίµηση που υπάρχει στο κυ-
βερνητικό στρατόπεδο είναι ότι µέχρι 
τις εκλογές µπορεί να καλυφθεί το χα-
µένο έδαφος και να υπάρξει συσπεί-
ρωση της Ν∆, καθώς οι ίδιες µετρήσεις 
δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί να 
προσελκύσει ψηφοφόρους και κινεί-
ται στα ίδια ή και σε ορισµένες περιο-
χές χαµηλότερα ποσοστά από αυτά του 
2019. Το πρόγραµµα περιοδειών του κ. 
Μητσοτάκη καταρτίζεται και µε βάση 
αυτά τα ευρήµατα και η πρώτη επίσκε-
ψη που θα πραγµατοποιήσει µετά τις 
γιορτές είναι στην Κοµοτηνή, ενώ θα 
ακολουθήσει και η Κοµοτηνή. 

Το Μέγαρο Μαξίµου σκοπεύει µε 
όχηµα την υλοποίηση των κυβερνητι-

κών δεσµεύσεων σε τοπικό επίπεδο 
και τα έργα που δροµολογούνται ή ολο-
κληρώνονται στους νοµούς της Βόρει-
ας Ελλάδας να επαναπροσεγγίσει τους 
ψηφοφόρους του κόµµατος και να δια-
τηρήσει τα υψηλά ποσοστά που λαµβά-
νει παραδοσιακά σε αυτούς.

 
Αχαΐα και Κρήτη 
Ξεχωριστή σηµασία στην εκλογική 
αναµέτρηση έχουν για την Πειραιώς, 
η Αχαΐα και η Κρήτη. ∆ύο παραδοσι-
ακά κάστρα της κεντροαριστεράς που 
αισιοδοξούν στη Ν∆ ότι σε αυτή την 
αναµέτρηση υπάρχει η δυνατότητα να 
βαφτούν µε µπλε χρώµα στον εκλογι-
κό χάρτη. 

Τα µηνύµατα που λαµβάνουν από 
τις τοπικές κοινωνίες όσο και οι µετρή-
σεις που πραγµατοποιούνται δείχνουν 
ότι ο στόχος είναι εφικτός. Στην Αχα-
ΐα αυτό έγινε εφικτό στις περιφερει-
ακές εκλογές του 2019 όπου αναδεί-
χτηκε νικητής ο γαλάζιος υποψήφιος 
Νεκτάριος Φαρµάκης, ενώ η  υλοποί-
ηση έργων τοπικού ενδιαφέροντος 
όπως ο δρόµος Πάτρα – Πύργος ή σι-
δηροδροµική σύνδεση µε την Αθήνα 
έχουν δώσει πόντους στην κυβέρνηση 
που πιστεύει ότι µπορεί να τους κεφα-
λαιοποιήσει στην κάλπη. Ανάλογη αι-
σιοδοξία υπάρχει και για την Κρήτη. 
Η δυναµική που εµφανίζει στο νησί το 
ΠΑΣΟΚ, λόγω και της καταγωγής του 
Νίκου Ανδρουλάκη από το Ηράκλειο 
αποδυναµώνει εκλογικά τον ΣΥΡΙΖΑ, 
αφού είναι η κύρια δεξαµενή από την 
οποία αντλεί ψηφοφόρους, οι οποίοι 
επιστρέφουν στις πολιτικές τους ρίζες. 
Σε συνδυασµό µε την αύξηση των πο-
σοστών που καταγράφει σε δηµοσκο-
πικό επίπεδο η Ν∆ αποτυπώνει µια 
εικόνα που µπορεί να ξαφνιάσει πολ-
λούς το βράδυ των εκλογών καθώς πο-
τέ µέχρι σήµερα δεν έχει κερδίσει στην 
Κρήτη η κεντροδεξιά παράταξη. 
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«Η κυβέρνηση συνεχίζει
να δουλεύει µε τους ίδιους ρυθµούς 

και να παράγει έργο» σηµειώνουν 
συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη

εστιάζοντας στην αντιµετώπιση
της ακρίβειας, αλλά και

την συνέχιση των διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων στο κράτος



Μ
ε οιωνούς, καλύτερους 
από κάθε κυβέρνηση 
της τελευταίας εικοσα-
ετίας,  µπαίνει η Ν∆ 

στους τελευταίους µήνες της διακυ-
βέρνησης της και διεκδικεί µια νέα 
τετραετία στις προσεχείς εκλογές.

 Άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης, πο-
τέ δεν ένιωσε κοντά, την ανάσα του 
πολιτικού του αντιπάλου Αλέξη Τσί-
πρα.  Ακόµα κι όταν βρισκόταν  στην 
αντιπολίτευση, η Ν∆ ήταν µπροστά 
από τον ΣΥΡΙΖΑ, 8-10 µονάδες. 

Πάνε κοντά επτά χρόνια αφότου 
ανέλαβε την ηγεσία της Ν∆ και τρει-
σήµισι χρόνια στη διακυβέρνησης 
της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
και δεν έχει αφήσει κανέναν αντίπα-
λο του να αµφισβητήσει την κυριαρ-
χία του στο πολιτικό σκηνικό.

Πώς και γιατί; Είναι  καλός πρω-
θυπουργός ή είναι άχρηστοι  οι πο-
λιτικοί του αντίπαλοι;

Το πιθανότερο είναι πως συµ-
βαίνουν και τα δύο. ∆ιαφορετικά 
δεν εξηγείται, λίγους µήνες πριν τις 
εκλογές και µε τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει 
εξαπολύσει  εδώ και ένα εξάµηνο 
την πιο αδυσώπητη εκστρατεία  ενα-
ντίον του, για τις υποκλοπές  και οι 
δηµοσκοπήσεις να του δίνουν προ-
βάδισµα 8 µονάδες, τόσες, όσες κα-
τέγραψε στις εκλογές του 2019.

  
Σοβαρότητα
και αποτελέσµατα
Οι έρευνες της κοινής γνώµης συ-
γκλίνουν σε ορισµένα συµπεράσµα-
τα, πως ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε 
µε σοβαρότητα, παρά τα λάθη και τις 
παραλείψεις του, έργο και αποτέλε-
σµα, που οι πολίτες είδαν στην τσέ-
πη τους και στην καθηµερινή πρακτι-
κή τους. 

Κυβέρνησε, σε ένα βαθµό, χωρίς 
ιδεολογικές αγκυλώσεις, έτσι εισχώ-
ρησε µε τις πολιτικές του στο κέντρο 
και την κεντροαριστερά, µε αρκετά 
στελέχη προερχόµενα κυρίως από 
το σηµιτικό εκσυγχρονιστικό στρα-
τόπεδο. 

 Υλοποίησε το σχέδιο που εξ’ αρ-
χής είχε στο µυαλό του για την οι-
κονοµία και έφερε ανάπτυξη, επεν-
δύσεις και νέες θέσεις εργασίας. 
∆ούλεψε στη δηµιουργία ενός  ελ-
κυστικού πλαισίου για τις ξένες επεν-
δύσεις. Έτσι η Ελλάδα σύµφωνα µε 
τον «Economist», αναδείχθηκε  «οι-

κονοµική νικήτρια του 2022», η πιο 
επιτυχηµένη µεταξύ πολλών χωρών 
µε υψηλή ανάπτυξη, µειωµένη ανα-
λογία χρέους προς ΑΕΠ, στενό εύ-
ρος πληθωρισµού και υπεραπόδοση 
χρηµατιστηρίου.

Άµυνα και εξοπλισµοί 
Εργάστηκε σκληρά στον τοµέα της 
Εθνικής Άµυνας, των εξοπλισµών 
και της διπλωµατίας και “έχτισε”  
στους Έλληνες, ισχυρότερο αίσθη-
µα ασφάλειας απέναντι στις καθηµε-
ρινές απειλές της Τουρκίας κάτι που 
του αναγνωρίζουν οι πολίτες -πολύ 
πέραν της Ν∆.

 Αλλά και στις αλλεπάλληλες 
κρίσεις που προέκυψαν, η κυβέρνη-
ση έδωσε την εντύπωση πως ξέρει, 
παλεύει και µπορεί  µε πρωτότυπες 
ιδέες  να µειώνει την οικονοµική  πί-
εση στους πολίτες. Επινόησε πολιτι-
κές στήριξης επιχειρήσεων και εργα-
ζοµένων κατά την πανδηµία, µέτρα 
ανακούφισης από την ενεργειακή 
καταιγίδα  και τώρα το Market Pass  
και το «καλάθι του νοικοκυριού» για 
την ακρίβεια, ενισχύοντας την εµπι-
στοσύνη των πολιτών σ αυτήν. Όλα 
αυτά έγιναν κατορθωτά  µε το µεγα-
λύτερο επίτευγµα της, την ψηφιακή 
επανάσταση στο δηµόσιο τοµέα.  

  
Θα ανταποκριθεί
στις  νέες προσδοκίες; 
Και αυτές οι επιτυχίες καταγράφο-
νται σ όλες τις δηµοσκοπήσεις τα τε-
λευταία χρόνια, περιορίζοντας τις 
επιπτώσεις από τις άσχηµες επιδό-
σεις της στην αντιµετώπιση φυσικών 
καταστροφών (Βαρυµπόµπη, Εύ-
βοια, χιονιάς µε τα βόρεια προάστια 
χωρίς ρεύµα, Αττική Οδό), από την 
υπόθεση των υποκλοπών και από τις 
µηδαµινές µεταρρυθµίσεις στους το-
µείς του δηµόσιου τοµέα, της απονο-
µής της ∆ικαιοσύνης και την ατολµία 
στις αλλαγές του ΕΣΥ και της ∆ηµό-
σιας Εκπαίδευσης. 

Επειδή όµως οι πολίτες συνή-
θως ψηφίζουν µε βάση τις προσδο-
κίες και όχι τόσο µε  τα πεπραγµένα, 

το πρόβληµα για τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και τη Ν∆, είναι το επόµε-
νο σχέδιο του καθώς  οι ψηφοφόροι 
δεν έχουν ακόµα σαφή εικόνα  ποιό 

είναι και τι τους προσφέρει σαν άτο-
µα, σαν κοινωνία σαν χώρα. 

Η συνέχεια της ίδιας πολιτικής 
και η σταθερότητα ενός συστήµα-

τος, που έχει υποσχεθεί, ακουµπά 
συγκεκριµένα κοινωνικά στρώµατα 
του µεσαίου χώρου. Οι  ψήφοι όµως 
έρχονται κυρίως από τις προσδοκίες 

Γιατί παραµένει κυρίαρχος  ο Μητσοτάκης, 
επτά χρόνια στην ηγεσία της Ν∆ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
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πολιτών που περιμένουν καλύτερες 
μέρες για την ευημερία, την ασφά-
λεια τους και την  προοπτική τους. 

 Καλύτερες μέρες επιζητούν, οι 

μικρομεσαίοι, οι νέοι, οι κακοπλη-
ρωμένοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα, σε μια πληθω-
ριστική εποχή, οι χαμηλοσυνταξιού-

χοι, οι άνεργοι. Ο κ. Μητσοτάκης, 
διαβάζοντας την πίεση στους εργα-
ζόμενους από τον πληθωρισμό, υιο-
θέτησε στη Βουλή ως τίτλο της επό-

μενης τετραετίας του το σύνθημα 
«καλύτεροι μισθοί για όλους του Έλ-
ληνες». Προς το παρόν παραμένει 
ένα σύνθημα έως ότου εξηγηθεί λε-
πτομερώς πως θα υλοποιηθεί.

 Δεν έχει πει τίποτα, όμως, αν θα 
προχωρήσει σε μειώσεις φόρων σε 
φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις,  
αν τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα 
είναι για όλους και όχι για τους λί-
γους, τους ισχυρούς και τους «ημέτε-
ρους», αν οι δηλώσεις του επί πανδη-
μίας, για ισχυρό ΕΣΥ ισχύουν, αν θα 
προχωρήσει σε επανάσταση στο το-
μέα της  απονομής  Δικαιοσύνης και 
αν  «θα σπάσει αυγά» για κάθε τι τρι-
τοκοσμικό, αναποτελεσματικό, βλα-
πτικό για τους πολλούς, που κρατά 
τη χώρα πίσω, άσχετα από το πολιτι-
κό κόστος. Αν τελικά θα προχωρήσει 
με μεγαλύτερη τόλμη και ριζοσπαστι-
κότητα από ότι την πρώτη τετραετία 
ή θα ακολουθήσει την πεπατημένη 
πορεία των κυβερνήσεων δεύτερης 
τετραετίας που βαλτώνουν από τους 
πρώτους κιόλας μήνες; 

  
Παγιδευμένος
στο χρόνο ο Τσίπρας
Ο κ. Μητσοτάκης έχει μια μεγάλη 
ευκαιρία, να γίνει  ο πρωθυπουργός 
που θα συμβάλλει στον  εκσυγχρονι-
σμό της χώρας, όσο κανείς άλλος τις 
τελευταίες δεκαετίες  και μπορεί για-
τί έχει ένα  δυνατό ατού. Μια αλλο-
πρόσαλλη αξιωματική αντιπολίτευ-
ση  παγιδευμένη στο χρόνο. 

 Ο κ. Τσίπρας δρα σαν να  βρί-
σκεται στο 2012 -2014 που με μόνο το 
αντιμνημονιακό αφήγημα παγίδευσε 
τους ψηφοφόρους και πήρε την  εξου-
σία. Τώρα  προσπαθεί να μεταθέσει 
το παιχνίδι στο γήπεδο των τηλεφω-
νικών υποκλοπών ως  λύση στο πολι-

τικό του αδιέξοδο και στην ανυπαρξία 
προτάσεων. Τότε το αντιμνημονιακό 
αφήγημα άγγιζε σχεδόν όλους τους 
Έλληνες, τωρα οι υποκλοπές ενδια-
φέρουν ελάχιστους. Τότε βασιζόταν 
στο συναίσθημα με άγνοια ή ιστορι-
κή  σκοτοδίνη για το πως κυβερνάται  
μια χώρα, τώρα εκείνο το τρομακτι-
κά δυσάρεστο παρελθόν τον ακολου-
θεί παντού.

Αλήθεια τι θα έπρεπε να κάνει 
ο κ. Τσίπρας  που έπαιξε με τις ελπί-
δες ενός λαού, που δήλωνε πως δεν 
υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, που με-
τέθεσε τις ευθύνες για το μεταναστευ-
τικό σε ΜΚΟ που ξεφύτρωναν σαν 
μανιτάρια επί εποχής του και τώρα 
καταρρέουν ως διεφθαρμένες ή επι-
κίνδυνες για τα εθνικά συμφέροντα 
της χώρας μας  για να τον εμπιστευ-
τούν ξανά οι πολίτες; . Πως να πάρεις 
πίσω την υπογραφή σου για την υπο-
θήκευση της δημόσιας περιουσίας για 
99 χρόνια στους ξένους;  

Μαζί με το παρελθόν, η πεπερα-
σμένη σκέψη και πολιτική φιλοσοφία 
του Αλέξη Τσίπρα, που αδυνατεί να 
προσφέρει πειστικές πολιτικές για τα 
προβλήματα του σήμερα, αποτελούν 
προεκλογικό όπλο για την κυβέρνη-
ση  που ενισχύεται στις δημοσκοπή-
σεις, παρά τα λάθη  την αλαζονεία ορι-
σμένων υπουργών και τους ψιθύρους 
για εύνοια «ημετέρων».

Με «απόντα» και τον κ Ανδρουλά-
κη-παραμένει  ακόμα ευρωβουλευ-
τής- ενώ η χώρα οδηγείται σε εκλο-
γές,  αντιλαμβάνεται κανείς  πως ο κ. 
Μητσοτάκης μπαίνει  στην προεκλογι-
κή κούρσα με τις καλύτερες προϋπο-
θέσεις και με  ένα ποσοστό κοντά στο 
34%. Αν επαληθευτεί η δημοσκοπική 
εικόνα για πρόθεση ψήφου κοντά στο 
34% -35%, τότε δεν είναι δύσκολο για 
τη ΝΔ να πετύχει αυτοδυναμία στις 
δεύτερες κάλπες  με μια κοινή γνώ-
μη που προτιμά τη σταθερότητα και 
τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις από τις 
κυβερνήσεις συνεργασίας. Άλλωστε 
οι μνήμες είναι ακόμα νωπές από τη 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ και  
Σαμαρά -Βενιζέλου…
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Ο κ. Μητσοτάκης έχει μια μεγάλη 
ευκαιρία, να γίνει ο πρωθυπουργός που θα 
συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της χώρας, 
όσο κανείς άλλος τις τελευταίες δεκαετίες 
και μπορεί γιατί έχει ένα δυνατό ατού. Μια 
αλλοπρόσαλλη Αξιωματική Αντιπολίτευση 
που είναι παγιδευμένη στο χρόνο 

ΑΝΑΛΥΣΗ/



Του: Ζαχαρία Ζούπη

Σ 
ε λίγες µέρες αποχαιρε-
τούµε το 2022, µια χρο-
νιά που σηµαδεύτηκε 
από ξεχωριστές έως συ-

γκλονιστικές εξελίξεις στον κόσµο 
και στην χώρα µας. 

Η προκλητική, ωµή επέµβαση 
της Ρωσίας στην Ουκρανία που 
τροφοδότησε φόβο µέχρι και για 
χρήση πυρηνικών, ενώ σίγουρα 
έφερε αλυσιδωτά µια πρωτόγνω-
ρη ενεργειακή- οικονοµική κρίση, 
η ακρίβεια στην ενέργεια και στο 
ράφι που συµπιέζει λαϊκά εισοδή-
µατα, η εντεινόµενη τουρκική επι-
θετικότητα που φτάνει σε σηµεία 
ανοικτής απειλής ακόµα και για 
εκτόξευση πυραύλων κατά της Ελ-
λάδας, οι καταγγελίες για υποκλο-
πές και άλλα έφεραν πρόσθετες 
δυσκολίες στην Κυβέρνηση.

 Όλα αυτά χρήζουν ανάλυσης 
ως γεγονότα, αλλά ας τα δούµε µέ-
σα από την πορεία των ερευνών 
της OPINION POLL κατά την δι-
άρκεια όλου του έτους, σηµειώνο-
ντας ότι σταδιακά όλο και περισσό-
τερο ταυτίζονται τα συµπεράσµατα 
που προκύπτουν από όλες τις έρευ-
νες µε τις όποιες διαφοροποιήσεις 
µπορεί να υπάρχουν. Η σύγκρι-
ση των αποτελεσµάτων µήνα- µή-
να έχει βεβαίως την αξία της, αλλά 
όταν βλέπεις τις µεταβολές σε ετή-
σια βάση, προκύπτει µε σαφήνεια 
µια διευρυµένη εικόνα.

Σταθερά πρώτη η Ν∆ 
Αν κάτι παραµένει σταθερό, είναι 
η συνεχιζόµενη πρωτιά της Ν.∆ 
στην Πρόθεση ψήφου. Πρόκει-
ται για ένα παρατεταµένο δηµο-
σκοπικά φαινόµενο που « κρατάει 
» από τον Ιανουάριο του 2016 και 
που δεν φάνηκε να αµφισβητείται 
ούτε µια στιγµή κατά της διάρκεια 
και της κυβερνητικής θητείας της 
Ν.∆ µέσα σε εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες. 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι υπάρ-

χει µια ακινησία. Η διαφορά αυτή 
ήταν 11.6% τον Ιανουάριο του τρέ-
χοντος έτους, έφτασε το 8.9% τον 
Ιούλιο και το 7.9% κλείνοντας τον 
χρόνο. Είναι φανερό, ότι το σύνο-
λο των προβληµάτων που εµφανί-
στηκαν, δεν άφησαν ανεπηρέαστη 
την Ν.∆ και την διαφορά. Η αλή-
θεια είναι ότι η Κυβέρνηση πέρασε 
ένα καυτό δίµηνο , όταν τον Μάρ-
τιο- Απρίλιο « προσγειώθηκαν»  
σοκαριστικοί λογαριασµοί ενέρ-
γειας. Ωστόσο, το µεγάλο πακέτο 
µέτρων για την µείωση των λογα-
ριασµών εµπόδισε την συνέχιση 
της µείωσης των ποσοστών της 
Ν.∆ και την οδήγησε σε πορεία 

σταθεροποίησης και κάποιας ανό-
δου. Σε καµία περίπτωση πάντως, 
δεν υπήρξε εικόνα Κυβέρνησης 
σε αποδροµή ή Κυβέρνησης που 
όπου νάναι πέφτει. Αυτός ο πολιτι-
κός λόγος της Αντιπολίτευσης δεν 
στηριζόταν σε στοιχεία και επανα-
λαµβανόµενος κάθε µήνα, απλά 
δεν πείθει.

Ξεµένει από…
καύσιµα ο ΣΥΡΙΖΑ
Η Ν.∆ εµφάνιζε ποσοστό 31.2% 
τον Ιανουάριο και κλείνει την χρο-
νιά µε 32.1%, την στιγµή που ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ από 19.6% έφτασε το 24.2%. 
Και τα δύο µεγάλα κόµµατα εµφά-

νισαν αύξηση της συσπείρωσής 
τους µε την Ν.∆ να έχει συσπεί-
ρωση της τάξης του 65%-67% και 
ο ΣΥΡΙΖΑ να την αυξάνει από το 
52%-53% στο 60%-62%. Εδώ βρί-
σκεται και το «µυστικό» των δηµο-
σκοπικών ποσοστών τους. Παρα-
τηρεί δε κάποιος, ότι δεν ισχύει τα 
όσα γράφονται για στασιµότητα του 
ΣΥΡΙΖΑ , ο οποίος έχει αυξήσει τις 
δηµοσκοπικές επιδόσεις του κατά 
4%-4.5% κατά την διάρκεια του 
έτους. Το πρόβληµα µε το ΣΥΡΙ-
ΖΑ δεν είναι ότι δεν βελτιώνει τις 
επιδόσεις του, αλλά ότι δεν φαίνε-
ται να έχει τα καύσιµα να µειώσει 
δραµατικά την διαφορά ή να δείξει 

ότι µπορεί να χτυπήσει την πρωτιά.
Την µεγάλη διαφορά στα ποσο-

στά Ν.∆ και ΣΥΡΙΖΑ την δηµιουρ-
γούν ουσιαστικά δύο παράγοντες:
- Η µεγάλη διαφορά του Κ. Μητσο-
τάκη έναντι του Α. Τσίπρα σε όλα 
τα µεγέθη (δηµοφιλία, ικανότητα 
να διαχειριστεί τα βασικά προβλή-
µατα που απασχολούν τους πολίτες 
, καταλληλότητα για Πρωθυπουρ-
γός). Στην τελευταία έρευνα της 
OPINION POLL για το lykavitos.
gr η διαφορά ήταν 17.7% ( 45.3% 
τον Κ. Μητσοτάκη έναντι 27.6% τον 
Α.Τσίπρα) , δηλαδή διαφορά περί-
που δέκα µονάδες πάνω από την 
διαφορά στην πρόθεση ψήφου.
-Η κυριαρχία του Κ. Μητσοτάκη σε 
ένα ευρύτερο ακροατήριο και ιδιαί-
τερα στον χώρο του Κέντρου. Στον 
χώρο του Κέντρου υπάρχει ικανο-
ποίηση της τάξης του 48.1 % από το 
Κυβερνητικό έργο, ενώ τον επιλέ-
γει ως πιο κατάλληλο για Πρωθυ-
πουργό το 57.3% έναντι ενός 17.5% 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ/
Παρασκευή 30 & Σάββατο 31 ∆εκεµβρίου 2022

Οι δύο παράγοντες που κρίνουν τη διαφορά
µεταξύ Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ – Η δηµοφιλία Μητσοτάκη έναντι

του ΣΥΡΙΖΑ και η κυριαρχία του πρωθυπουργού σε ένα ευρύτερο 
ακροατήριο και ιδιαίτερα στον χώρο του Κέντρου

Αποχαιρετώντας
το 2022 µέσα από τα 
αποτελέσµατα των 
δηµοσκοπήσεων



που επιλέγει τον Α. Τσίπρα.

«Μπορούν να κάνουν
τη δύσκολη δουλειά» 
Έτσι ο Κ. Μητσοτάκης και η Ν.∆ 
δείχνουν να έχουν πείσει ότι  
µπορούν να κάνουν την δύσκο-
λη δουλειά». Αντίθετα ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ εµφανίζεται µε υψηλό βαθµό 
αναξιοπιστίας, ως δύναµη υψη-
λών τόνων και αµφιβόλου σχεδί-
ου, ως δύναµη λαϊκισµού και µη-
δενισµού.  Όσο η ηγεσία του δεν 
το κατανοεί ή δεν θέλει να το κατα-
νοήσει, απλά µε ότι κάνει να κατα-
φέρει να αυξήσει κι άλλο την συ-
σπείρωσή του και να µικρύνει τις 
απώλειες σε σχέση µε το 2019. Για 
παράδειγµα, όταν µιλάει για «ακρί-
βεια Μητσοτάκη» δεν πείθει, αφού 
ο κάθε πολίτης βλέπει τι συµβαί-
νει σε όλη την Ευρώπη. Όταν µιλά-
ει για «µέτρα για τους λίγους» δεν 
µπορεί να πείσει, αφού από την 
πανδηµία µέχρι τώρα έχουν µοιρα-

στεί πάνω από 60 δις. σε εκατοµµύ-
ρια Έλληνες. Το ξέρουν όλοι όσοι 
πήραν επιδόµατα ή είδαν να αυξά-
νεται ο κατώτατος µισθός ή όσοι 
µικροµεσαίοι επιβίωσαν µε τις µη 
επιστρεπτέες πια προκαταβολές 
ή την επιδότηση ενοικίου και την 
πληρωµή των εργαζοµένων τους 
στις πρώτες καραντίνες.

Το ΠΑΣΟΚ δεν
έχει δυναµική πλέον 
Το ΠΑΣΟΚ ήταν η έκπληξη στις 
αρχές του χρόνου, µε τις δηµοσκο-
πικές επιδόσεις του µετά την εκλο-
γή του Ν. Ανδρουλάκη.   Ωστόσο 
η δυναµική που εµφανίστηκε, δεν 
υπάρχει πια. Κατά την διάρκεια του 
2022 έχει χάσει 3%-3.5%, ενώ οι 
τελευταίες εξελίξεις και ο τρόπος 
χειρισµού από την ηγεσία του  του 
κοστίζει επιπλέον απώλειες της 
τάξης του 1%-1.5%. Μαζί µ άυτό, 
αποµακρύνεται η προοπτική µιας 
µεγάλης αλλαγής συσχετισµού 

ανάµεσα σε ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ 
αφού ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 
τουλάχιστον διπλάσια δηµοσκοπι-
κά ποσοστά από το ΠΑΣΟΚ. Να 
σηµειωθεί ότι διαθέτει ζωτικό χώ-
ρο, αλλά λείπει το αφήγηµα, η συ-
γκεκριµενοποίηση της κυβερνητι-
κής του πρότασης ώστε να µπορεί 
ο πολιτικός του λόγος να πείσει και 
να εµποδίσει πιθανές νέες απώλει-
ες από την εύλογη πίεση που θα 
του ασκηθεί και από τους δύο. Ο 
δε αντιδεξιισµός παλιάς κοπής και 
ο αντιµητσοτακισµός που χαρακτη-
ρίζει τον λόγο του, σε συνδυασµό 
µε την έλλειψη σταθερής κριτικής 
του λαϊκισµού και της Κυβερνητι-
κής πορείας του ΣΥΡΙΖΑ  επιτρέ-
πει στην Ν.∆ να το κατηγορεί ως 
συµπλέοντα µε το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι 
που του κοστίζει.   Στο επόµενο δι-
άστηµα θα κριθούν παραπέρα τα 
αντανακλαστικά του και η δυνατό-
τητά του να πάρει ένα σηµαντικά 
αυξηµένο ποσοστό που θα του επι-

τρέψει να αντέξει την µεγάλη συ-
µπίεση µεταξύ πρώτων και δεύτε-
ρων εκλογών.

Τα άλλα κόµµατα 
Από τα άλλα κόµµατα, το Κ.Κ.Ε 
φαίνεται ότι αντέχει και ότι θα 
µπορούσε να αυξήσει σχετικά 
τα ποσοστά του, ενώ η ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΛΥΣΗ δείχνει σαφείς τά-
σεις ορατής αύξησης. Το ΜΕΡΑ 
25 παλεύει για το 3% µε τις δη-
µοσκοπικές επιδόσεις του να ανε-
βοκατεβαίνουν, ενώ η προοπτική 
του Κόµµατος Κασιδιάρη να µπει 
στην Βουλή είναι ορατή. Ας ση-
µειώσουµε, ότι στην περίπτωση 
επτακοµµατικής Βουλής, χρειάζε-
ται πια ένα ποσοστό της τάξης του 
40% για την επίτευξη αυτοδυνα-
µίας. Ωστόσο, αυτά είναι µακρινά 
σενάρια από την µια και από την 
άλλη από τις πρώτες µέχρι τις δεύ-
τερες εκλογές θα πιεστούν από 
πάρα πολύ έως θανάσιµα τα κόµ-

µατα από την Τρίτη θέση και κάτω. 

Κρίσιµη πολιτικά χρονιά 
Αυτή είναι η δηµοσκοπική εικό-
να αποχαιρετώντας το 2022 και 
ευρισκόµενοι λίγους µήνες πριν 
τις διπλές εκλογές του 2022. Ει-
σερχόµαστε σε µια κρίσιµη πολιτι-
κά χρονιά που θα διαµορφωθούν 
οι τελικοί πολιτικοί συσχετισµοί. 
Στην Πολιτική, τα πάντα ρει και 
πολλά µπορούν να αλλάξουν. Τα 
γεγονότα µπορούν να µεταβάλ-
λουν τους όρους του πολιτικού 
ανταγωνισµού, αλλά όπως φά-
νηκε κατ έπανάληψη την περίοδο 
2019-2022 τα γεγονότα από µόνα 
τους δεν παράγουν αυτόµατα πο-
λιτικά αποτελέσµατα. Μαζί µ́  αυτά 
κρίνεται και η θέση, η τακτική κάθε 
κόµµατος, η ικανότητά του «αρπά-
ζει την ευκαιρία», να πείθει. Έτσι, 
ας µην ελπίζει κανείς σε κανένα 
µαγικό γεγονός που από µόνο του 
θα ικανοποιήσει τους στόχους του.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΗΜΑ∆ΕΨΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
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H
αλήθεια είναι ότι η πρωτο-
χρονιά δεν πολυ-προσφέ-
ρεται για βαθιές πολιτικές 
και οικονοµικές αναλύσεις. 

Πλην δεν γίνεται να αγνοήσουµε το γε-
γονός ότι το 2023 που έρχεται θα έχει 
(κατ’ ελάχιστον) τρεις κρίσιµες εκλογι-
κές αναµετρήσεις. Θα στηθούν σίγουρα 
δυο εθνικές κάλπες (µέχρι τις αρχές του 
καλοκαιριού) και αµέσως µετά (Οκτώ-
βριο) οι κάλπες για τις δηµοτικές-περι-
φερειακές. 

Μόνο οι ευρωεκλογές γλύτωσαν από 
το 2023, καθώς είναι προγραµµατισµέ-
νες για την άνοιξη του 2024.  Κοντολο-
γίς, όλο το 2023 θα τρέχουµε σε προε-
κλογικές συγκεντρώσεις, θα κάνουµε 
προβλέψεις και θα ρίχνουµε ψηφοδέλ-
τια στα κουτιά. Όπως και να το δούµε, θα 
είναι µια ενδιαφέρουσα χρονιά.

Αν θέσουµε το θέµα καθαρά αριθµη-
τικά, θα καταναλώσουµε τουλάχιστον 
τέσσερις Κυριακές του 2023 ψηφίζο-

ντας. Γράφω τουλάχιστον, διότι θεωρη-
τικά υπάρχει η πιθανότητα να στηθούν 
κάλπες και πέµπτη φορά, πράγµα που 
όλοι απευχόµαστε. Μετράω. Μια κάλπη 
(λίγο πριν ή µετά το Πάσχα) για εθνι-
κές εκλογές µε απλή αναλογική. Φυσικά 
δεν θα υπάρξει αυτοδύναµη κυβέρνηση. 
∆εύτερη κάλπη ενάµισι µήνα αργότερα, 
µε µπόνους 40 εδρών στο πρώτο κόµµα. 
Κάποιοι λένε ότι µετά την πρώτη κάλ-
πη µπορεί να σχηµατιστεί κυβέρνηση 
συνεργασίας, οπότε να µην χρειαστούν 
επαναληπτικές. Κατά την γνώµη του 
γράφοντος, η πιθανότητα αυτή είναι µη-
δενική. Πέραν του ότι δεν υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις συνεργασίας, είναι δεδο-
µένο ότι όποιο κόµµα πρωτεύσει (ανε-
ξαρτήτως τι λέει σήµερα) θα επιδιώξει 
την δεύτερη αναµέτρηση. 

Ο νικητής της πρώτης
αναµέτρησης 
Στην δεύτερη αναµέτρηση, ο νικητής 
των πρώτων εκλογών θα φλερτάρει µε 
την αυτοδυναµία, που για να επιτευχθεί 
απαιτεί ένα ποσοστό άνω του 37%. Θα 
χει δίκιο να το ελπίζει, διότι το στρατόπε-
δο του δεύτερου θα έχει πάει στην επα-
ναληπτική αναµέτρηση µε ηττοπάθεια 
και χωρίς κυβερνητικό αφήγηµα. Επί-
σης, ο τρίτος της πρώτης αναµέτρησης εί-
ναι µαθηµατικά βέβαιο ότι θα συρρικνω-
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τέσσερις κάλπες, 
λίγες βεβαιότητες 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
∆ΙΑ... ΧΕΙΡΟΣ/

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

Όλο το 2023 θα τρέχουµε σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, θα κάνουµε προβλέψεις και
θα ρίχνουµε ψηφοδέλτια στα κουτιά. Όπως και να το δούµε, θα είναι µια ενδιαφέρουσα χρονιά



θεί, αφού η ύπαρξη του μπόνους θα του 
αφαιρέσει κάθε ρυθμιστικό ρόλο. Παρά 
ταύτα στην πολιτική δεν υπάρχουν βε-
βαιότητες. Είναι πιθανό, ο πρώτος να 
πλησιάσει την αυτοδυναμία αλλά να μην 
την καταφέρει για μια, δυο ή τρεις έδρες. 
Τότε θα ανοίξει πραγματικά η πιθανό-
τητα κυβέρνησης συνεργασία (του πρώ-
του μεγάλου μ’ έναν μικρό), αλλά κανείς 
δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλε-
σμα. Και εκεί έρχεται η πιθανότητα να 
στηθεί και τρίτη κατά σειρά κάλπη, με 
σύνθημα «ακυβερνησία ή κυβέρνηση». 
Τέλος πάντων, ευελπιστούμε ότι στις αρ-
χές του καλοκαιριού θα έχουμε νέα κυ-
βέρνηση.

Μετά τα μπάνια του λαού 
Θα ακολουθήσουν τα μπάνια του λαού 
και αμέσως μετά θα μπούμε στην μάχη 
των δήμων και των περιφερειών. Δεν θα 
πρόκειται για δευτερεύουσα ούτε αμελη-
τέα πολιτική μάχη, αν και το αποτέλεσμα 

των εθνικών εκλογών θα διαμορφώ-
σει εν πολλοίς το κλίμα και των δημοτι-
κών-περιφερειακών. Ας μην ξεχνάμε ότι 
οι περιφέρειες και οι δήμοι έχουν πλέον 
άπειρες αρμοδιότητες και διαχειρίζονται 
κονδύλια δισεκατομμυρίων. Παραλλή-
λως οι θεσμοί αυτοί έχουν πολύ μεγάλη 
διείσδυση μέσα στις τοπικές κοινωνίες, 
άρα κινητοποιούν κόσμο που στις εθνι-
κές εκλογές κάθεται αδιάφορος και αμέ-
τοχος. Το δε πολιτικό μήνυμα των δημο-
τικών-περιφερειακών παραμένει πολύ 
ισχυρό. Το χρώμα του πανελλήνιου χάρ-
τη την βραδιά των δημοτικών-περιφερει-
ακών εκλογών έχει εξίσου μεγάλη πολι-
τική δύναμη με το χρώμα του χάρτη στις 
εθνικές εκλογές.

Μετά, δημοτικές
και περιφερειακές 
Φυσικά, η ανάδειξη κυβέρνησης λίγους 
μήνες νωρίτερα θα καθορίσει εν πολλοίς 
και το κλίμα και των δημοτικών-περιφε-
ρειακών. Κατά πάσα πιθανότητα, αυ-
τός που θα έχει κερδίσει ην κυβέρνηση 
θα πάρει και την αυτοδιοίκηση. Πάντα 
όμως ελλοχεύει η πιθανότητα να δούμε 
και κάτι αντίστροφο για λόγους που με-
τά θα ψάχνουμε, είπαμε ότι η πολιτική 
είναι γεμάτη εκπλήξεις. Σε κάθε περί-
πτωση, λίγοι θα είναι οι περιφερειάρχες 
και οι δήμαρχοι που θα εκλεγούν από 
τον πρώτο γύρο, άρα θα έχουμε και δεύ-

τερες κάλπες την επόμενη Κυριακή, να 
πως συμπληρώνονται οι τέσσερις ή και 
πέντε ψηφοφορίες μέσα στο 2023. Κου-
ράγιο να έχουμε, το λοιπόν, να ψηφίζου-
με μέσα στην καινούρια και ελπιδοφόρα 
χρονιά που μπαίνει. 

Δύο βεβαιότητες 
Όσον αφορά την ουσία της εκλογικής 
μάχης για το ποιος θα κυβερνήσει την 
χώρα την επόμενη τετραετία, ξεκινά με 
δυο βεβαιότητες. Πρώτον ότι η Νέα Δη-
μοκρατία προηγείται αισθητά στην (δη-
μοσκοπική) πρόθεση ψήφου και δεύ-
τερον ότι η μάχη θα διεξαχθεί μέσα σε 
αφόρητα τοξικό κλίμα. Υπάρχει και μια 
τρίτη πιθανή παράμετρος, εν είδει πα-
ράφρονος μεταβλητής, που αφορά την 
πιθανότητα εθνικής περιπέτειας ανά-
μεσα στις εκλογικές αναμετρήσεις, τό-
τε που θα υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρ-
νηση. Όλοι ελπίζουμε ότι κάτι τέτοιο 
δεν θα συμβεί, αλλά πρέπει να είμαστε 
προετοιμασμένοι και γι αυτό το ενδεχό-
μενο λόγω του αδίστακτου τυχοδιώχτη 
που υπάρχει απέναντι. Έχει βέβαια ξε-
καθαριστεί ότι δεν πρόκειται να υπάρ-
ξουν υπηρεσιακοί υπουργοί σε εθνικά 
κρίσιμα υπουργεία, όμως άλλα αντανα-
κλαστικά έχει μια σταθερή κυβέρνηση κι 
άλλο μια μεταβατική υπηρεσιακή. Τέλος 
πάντων, ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί 
κάτι και ότι αν συμβεί, θα είμαστε όλοι 
έτοιμοι και ενωμένοι.

Οι μονομάχοι
και τα συνθήματα 
Στα καθ’ ημάς εκλογικά, έχουν πλέον 
ξεκαθαριστεί οι βασικές γραμμές και τα 
συνθήματα των δύο μονομάχων. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης θα πάει στην μάχη 
με όπλο την εκπλήρωση των βασικών 
δεσμεύσεων του από το 2019, τις πλουσι-
οπάροχες παροχές του μέσα στην κρίση 
και με συνθήματα «πολιτική σταθερότη-
τα» και «την νέα τετραετία καλύτεροι μι-
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Στην χαραυγή του 
καινούριου χρόνου, 

η χώρα βρίσκεται σε 
σταυροδρόμι. Δεν γράφω 

καμιά σοφία, αλλά έτσι 
ακριβώς είναι. Άλλο όμως 

είναι να βρίσκεται κανείς 
σε σταυροδρόμι μέσα σ’ 
ένα ειρηνικό χωράφι κι 
άλλο σ’ ένα βουνό που 

σείεται από σεισμούς και 
κατολισθήσεις

σθοί για όλους». Ο Αλέξης Τσίπρας θα 
πάει με όπλο το θέμα των υποκλοπών, 
με έμφαση στον πληθωρισμό που πλήτ-
τει τα λαϊκά εισοδήματα, με υποσχέσεις 
ακόμα για ακόμα πιο πλουσιοπάροχες 
παροχές που θα δώσει αυτός και με σύν-
θημα «δικαιοσύνη για όλους».  Οι υπο-
κλοπές δεν δείχνουν να επηρεάζουν το 
εκλογικό σώμα, αντιθέτως η ακρίβεια 
σπέρνει ανασφάλεια και φόβο. Αυτά 
δείχνουν τα «ποιοτικά» των δημοσκο-
πήσεων, εξάλλου είναι τόσο λογικά και 
οφθαλμοφανή που οι έρευνες της κοινής 
γνώμης συχνά μοιάζουν περιττές.

Αδυναμία Ανδρουλάκη 
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η περί-
πτωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ο Νίκος 
Ανδρουλάκης μπήκε πριν έναν χρόνο 
φουριόζος στο πολιτικό σκηνικό, αλ-
λά όσο πλησιάζουν οι εκλογές δείχνει 
πτωτική τάση που δεν προμηνύει τίπο-
τα καλό για τον ίδιο και το κόμμα του. Ει-
δικά στις επαναληπτικές εκλογές όπου 
θα υπάρξει προσωποπαγής σύγκρουση 
Μητσοτάκη-Τσίπρα, ενδέχεται το κοινό 
του να γίνει φύλλο και φτερό. Κάποιοι 
λένε ότι η δημοσκοπική πτώση από το 
15-16% στο 10%, οφείλεται στην αδυνα-
μία που επέδειξε ο Ανδρουλάκης να πλα-
σαριστεί αξιόπιστα ανάμεσα στους δυο 
μεγάλους. Η αλήθεια είναι ότι από την 
αρχή της αρχηγίας του έδειξε στρατηγι-
κή αδυναμία, δεν κατάφερε να εξηγήσει 
στους Έλληνες σε τι ακριβώς σκοπεύει 
να φανεί χρήσιμο το κόμμα του. Η Φώ-
φη Γεννηματά είχε πει κάποτε «το ΠΑ-
ΣΟΚ δεν πρόκειται να αφήσει ακυβέρ-
νητη την χώρα», ο Ανδρουλάκης όμως 
έκανε τα αδύνατα δυνατά για να πείσει 
ότι σε περίπτωση επιτυχίας του η χώρα 
θα βρεθεί σαν ακυβέρνητο καράβι. 

Η χώρα σε σταυροδρόμι 
Ανακεφαλαιώνω. Στην χαραυγή του 
καινούριου χρόνου, η χώρα βρίσκε-
ται σε σταυροδρόμι. Δεν γράφω καμιά 
σοφία, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Άλλο 
όμως είναι να βρίσκεται κανείς σε σταυ-
ροδρόμι μέσα σ’ ένα ειρηνικό χωράφι 
κι άλλο σ’ ένα βουνό που σείεται από 
σεισμούς και κατολισθήσεις. Δυστυ-
χώς για μας, οι φετινές επιλογές μας θα 
έχουν τον χαρακτήρα έκτακτης ανάγκης 
καθώς ο πλανήτης, η Ευρώπη, η ανα-
τολική μεσόγειος βρίσκονται σε φοβε-
ρή αναταραχή. Δεν είναι καιρός ούτε 
για πειραματισμούς, ούτε για χαριτωμέ-
νους αυτοσχεδιασμούς. Φυσικά εκφρά-
ζω την προσωπική μου γνώμη, ο κάθε 
Έλληνας θα ψηφίσει και θα πορευτεί κα-
τά την βούληση του, τα σχέδια του, τα 
όνειρα του. Κι ό,τι βγει. Ελπίζουμε αυτό 
που θα προκύψει το 2023 να είναι τυχε-
ρό και ελπιδοφόρο. Καλή χρονιά εύχο-
μαι σε όλους. 

Όσον αφορά την ουσία της εκλογικής μάχης για το ποιος θα 
κυβερνήσει την χώρα την επόμενη τετραετία, ξεκινά με δυο 
βεβαιότητες. Πρώτον ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται αισθητά 
στην (δημοσκοπική) πρόθεση ψήφου και δεύτερον ότι η μάχη θα 
διεξαχθεί μέσα σε αφόρητα τοξικό κλίμα



Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου

Ο 
∆ήµος Ζωγράφου, όπως 
εξηγεί ο δήµαρχος Βασί-
λης Θώδας, «είναι η πιο 
πυκνοκατοικηµένη πό-

λη της Ευρώπης, ενώ µε την προσθή-
κη των φοιτητών ο πληθυσµός του αυ-
ξάνεται περίπου στα 100.000 άτοµα, η 
ενίσχυση όµως που λαµβάνει ο ∆ή-
µος από την Πολιτεία είναι για µια πό-
λη 75.000 ανθρώπων». Στην Today 
Press, ο κ. Θώδας, γέννηµα – θρέµµα 
Ζωγράφου- απαντά για το δικό του µε-
γάλο στοίχηµα, τη ριζική βελτίωση της 
καθηµερινότητας του πολίτη παρά τις 
όποιες, πολλές αντιξοότητες. Άλλωστε 
τα 22 εκατοµµύρια ευρώ εξασφαλισµέ-
νη χρηµατοδότηση επί της διοίκησής 
του για έργα αναπλάσεων, κοινοχρή-
στων χώρων, διαχείριση αποβλήτων 
και πολλά άλλα, δεν είναι λίγα…

n Σε 10 µήνες λήγει αυτή η θη-
τεία σας και θέτετε υποψηφιότητα 
για την επόµενη, 5ετούς διάρκει-
ας. Πώς θα ιεραρχούσατε τα κυρι-
ότερα ζητήµατα που κληθήκατε να 
αντιµετωπίσετε; 
Ειλικρινά δεν θέλω να µιλάω για τις ευ-
θύνες της προηγούµενης διοίκησης, άλ-
λωστε οι ∆ηµότες την απέρριψαν µε την 
ψήφο τους στις εκλογές, αλλά δεν µπο-
ρώ να µην περιγράψω συνοπτικά τι πα-
ραλάβαµε, τα οποία αποτελούσαν όλα 
ανοιχτές πληγές που έπρεπε να επου-
λώσουµε. Παραλάβαµε λοιπόν ∆ήµο 
µε τρεις χωµατερές, δύο στο νεκροτα-
φείο και µία στο Γουδή και τον ∆ήµο να 
βρωµά από τα σκουπίδια. Έναν ∆ήµο 
χωρίς νέα οχήµατα και χωρίς ούτε ένα 
αυτοκίνητο 4Χ4 για τις δύσκολες συν-
θήκες, έναν ∆ήµο χωρίς την εφαρµογή 
της προσχολικής αγωγής και µε περισ-
σότερα από 300 παιδιά εκτός παιδικών 
σταθµών, έναν ∆ήµο χωρίς πρόβλε-
ψη για πάρκα και κοινόχρηστους χώ-

ρους, έναν ∆ήµο που δεν διεκδίκησε 
τίποτα από την Αττικό Μετρό ως αντι-
σταθµιστικό όφελος για την δηµιουργία 
των σταθµών και πολλά ακόµα, για τα 
οποία θα µπορούσα να σας µιλάω για 
ώρες. Για όλα αυτά λοιπόν έπρεπε να 
βρούµε λύσεις άµεσα και ήδη για τα πε-
ρισσότερα το έχουµε κάνει ενώ δίνου-
µε τις µάχες µας και για τα υπόλοιπα.»

n Στον απολογισµό της διοίκησης 
σας κάνετε λόγο για εξασφάλιση 22 
εκατ. ευρώ. Τι έργα αφορούν αυτά 
τα κονδύλια;
Μέχρι στιγµής έχουµε εξασφαλίσει 
χρηµατοδοτικές εγκρίσεις είκοσι δύο 
εκατοµµυρίων ευρώ περίπου, όταν 
η προηγούµενη διοίκηση µαζί µε το 
ΕΣΠΑ ζήτηµα είναι να είχε συµφω-
νήσει για 2-3 εκατοµµύρια. Αντιλαµ-
βάνεστε τη σύγκριση, ειδικά όταν 

αναφερόµαστε στη µεγαλύτερη χρη-
µατοδότηση που έχει γίνει στην ιστο-
ρία του ∆ήµου Ζωγράφου και αυτό το 
πετύχαµε εµείς. Οι χρηµατοδοτήσεις 
προέρχονται από διάφορα προγράµ-
µατα. Από το πρόγραµµα Τρίτσης εξα-
σφαλίσαµε χρηµατοδότηση ύψους 
12,5 εκατοµµυρίων ευρώ για αναπλά-
σεις σε όλο τον ∆ήµο που µέσα σε αυ-
τές θα εντάξουµε το Πάρκο στο Γου-
δή και τα 17 στρέµµατα στο τέρµα της 
Αυξεντίου. Επίσης χρηµατοδότηση 
2,5 εκατοµµυρίων ευρώ για την ανά-
πλαση της Πλατείας Άνοιξης και των 
γύρω δρόµων, καθώς και χρηµατο-
δότηση 1,5 για τη δηµιουργία pocket 

parks στον αστικό ιστό της πόλης. Επί-
σης άλλα 800.000 ευρώ για νέα απορ-
ριµµατοφόρα και µηχανήµατα έργου, 
καθώς και άλλες πολλές χρηµατοδο-
τήσεις όπως την ενοποίηση του πρασί-
νου στο κέντρο της πόλης µε επίκεντρο 
τη βίλα Ζωγράφου. Χρηµατοδοτήσεις 
που θα αλλάξουν για τα καλά την εικό-
να της Πόλης µας.

n Είστε γέννηµα – θρέµµα του Ζω-
γράφου και γνωρίζετε ότι ζείτε σε 
µια πόλη µε ιδιαιτερότητες και χα-
ρακτηριστικά που την καθιστούν 
«δύσκολη», όπως για παράδειγµα 
η συνύπαρξη πανεπιστηµιακών 
ιδρυµάτων και φοιτητικής εστί-
ας αλλά και η πολύ πυκνή δόµη-
ση -µε ό,τι αυτό συνεπάγεται- µέσα 
στον αστικό ιστό. Πώς τα διαχειρί-
ζεστε όλα αυτά; 
Χωρίς να αναζητώ δικαιολογίες, ο ∆ή-
µος Ζωγράφου χαρακτηρίζεται από 
πολλές δυσκολίες και µοναδικές ιδιαι-
τερότητες. Μην ξεχνάτε ότι είναι η πιο 
πυκνοκατοικηµένη πόλη της Ευρώπης, 
ενώ µε την προσθήκη των φοιτητών ο 
πληθυσµός του αυξάνεται περίπου στα 
100.000 άτοµα, ενώ η ενίσχυση που 
παίρνουµε από την Πολιτεία είναι για 
∆ήµο 75.000 ανθρώπων. Όλα αυτά δη-
µιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο που 
πρέπει να διαχειριστούµε. Έχουµε ρίξει 
βάρος λοιπόν στη βελτίωση της καθη-
µερινότητας, µε πιο σωστή και συστηµα-
τική αποκοµιδή των απορριµµάτων µε 
τη δηµιουργία Pocket Parks που απο-
τελούν οάσεις πρασίνου και αναψυχής 
στον επιβαρυµένο αστικό ιστό, µε τη δη-
µιουργία πεζόδροµων αλλά και µε τη 
απόσυρση των εγκαταλελειµµένων αυ-
τοκινήτων  σε πρωτόγνωρους ρυθµούς 
για τον ∆ήµο Ζωγράφου, προκειµένου 
να εξασφαλίσουµε νέες θέσεις πάρ-
κινγκ για τους ∆ηµότες. Και αναζητούµε 
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΩ∆ΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ) 

«Πετύχαμε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση 
που έχει γίνει στην ιστορία της πόλης»

Η παράταξη µας, «Συµµαχία ∆ηµιουργίας» για το ∆ήµο Ζωγράφου θα είναι
και πάλι διοίκηση στο ∆ήµο Ζωγράφου και για την επόµενη πενταετία. 

‘‘

Έχουµε ρίξει βάρος 
λοιπόν στη βελτίωση 
της καθηµερινότητας, 

µε πιο σωστή
και συστηµατική

αποκοµιδή των
απορριµµάτων µε

τη δηµιουργία Pocket 
Parks που αποτελούν 

οάσεις πρασίνου
και αναψυχής στον 

επιβαρυµένο αστικό 
ιστό, µε τη δηµιουργία 

πεζόδροµων αλλά
και µε τη απόσυρση 

των εγκαταλελειµµέ-
νων αυτοκινήτων 

σε πρωτόγνωρους 
ρυθµούς για τον ∆ήµο 
Ζωγράφου, προκειµέ-
νου να εξασφαλίσουµε 

νέες θέσεις πάρκινγκ 
για τους ∆ηµότες



λύσεις για τη δηµιουργία χώρων στάσης 
και στάθµευσης, κάτι ιδιαίτερα σύνθετο 
καθώς ούτε ελεύθεροι χώροι υπάρχουν 
στον ∆ήµο, ούτε στους υπάρχοντες έχει 
ληφθεί κάποια πρόβλεψη, καθώς όλοι 
είναι χαρακτηρισµένοι για άλλη χρήση!

n Κατά τη συµµετοχή σας στο πρό-
σφατο συνέδριο της ΚΕ∆Ε ζητήσα-
τε τα εξής: άµεσες προσλήψεις µό-
νιµου προσωπικού στους ΟΤΑ, την 
παράταση διάρκειας της σύµβασης 
των εργαζοµένων µέσω προγραµ-
µάτων του ΟΑΕ∆, τον περιορισµό 
της  κινητικότητας των δηµοσίων 
υπαλλήλων από τους ΟΤΑ Α’ και 
Β΄ βαθµού, καθώς και την αύξηση 
κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτε-
λών Πόρων. Ουσιαστικά ζητήσατε 

άµεση ενίσχυση πόρων, σε χρήµα-
τα και ανθρώπινο δυναµικό. 
Όπως είπα και πριν, παρότι στους ∆ή-
µους έχει πέσει µεγάλο βάρος για τη 
βελτίωση της καθηµερινότητας του πο-
λίτη, δεν υπάρχει η ανάλογη υποστήρι-
ξη από την Πολιτεία, ειδικά στα θέµατα 
προσωπικού και οικονοµικής ενίσχυ-
σης. Εγώ ζήτησα άµεσες προσλήψεις 
µόνιµου προσωπικού στους ΟΤΑ κα-
θώς υπάρχουν αρκετές υποστελεχωµέ-
νες υπηρεσίες στους ∆ήµους, παράταση 
στη διάρκεια της σύµβασης των εργα-
ζοµένων µέσω προγραµµάτων του ΟΑ-
Ε∆, καθώς και τον περιορισµό της κι-
νητικότητας των δηµοσίων υπαλλήλων 
από τους ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθµού, καθώς 
τόσο εµάς, όσο και άλλους ∆ήµους έχει 
δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα στην 

εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών. 
Όσον αφορά στην ενίσχυση µε οι-

κονοµικούς πόρους, έχω ζητήσει στην 
κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων να προβλεφθεί αύξηση των 
ΚΑΠ για ∆ήµους µε τουριστικό ενδι-
αφέρον και ∆ήµους που στα όρια τους 
φιλοξενούνται Πανεπιστήµια, όπως 
έχουµε εµείς.

n Οι δηµότες – και συνολικά οι κά-
τοικοι – λίγο ενδιαφέρονται για 
τις αντικειµενικές δυσκολίες που 
η γραφειοκρατία προκαλεί στην 
εκτέλεση έργων. Τι απαντάτε στον 
πολίτη που ζητά «εδώ και τώρα» 
µεγάλες αλλαγές βελτίωσης στην 
καθηµερινότητά του; Πόσος χρό-
νος χρειάζεται από το όραµα και 

τον σχεδιασµό στην υλοποίηση 
ενός σηµαντικού έργου; 
Όπως σωστά λέτε, ο ∆ηµότης δεν έχει 
την υποµονή ούτε τη διάθεση να περι-
µένει και ζητά αµέσως αποτελέσµατα 
όσον αφορά στην υλοποίηση έργων. 
∆υστυχώς το ασφυκτικό πλαίσιο λει-
τουργίας του ∆ηµοσίου δεν επιτρέπει 
σε κανέναν αυτοδιοικητικό  να προ-
χωρά µε τους ρυθµούς που θέλει, αλ-
λά εµείς στο ∆ήµο Ζωγράφου δεν το 
έχουµε βάλει κάτω και ήδη έχουµε προ-
χωρήσει σηµαντικά έργα, όπως η αντι-
κατάσταση του συνόλου του δηµοτικού 
φωτισµού µε νέους λαµπτήρες LED 
που έχουν πετύχει εξοικονόµηση ενέρ-
γειας µεγαλύτερη του 60% και έχουν 
δηµιουργήσει έναν ∆ήµο φωτεινό και 
πιο ασφαλή. Αλλά και τη ριζική ανανέ-
ωση του στόλου των οχηµάτων του ∆ή-
µου – κυρίως των απορριµµατοφόρων 
– µε νέα σύγχρονα οχήµατα που επιτε-
λούν καλύτερα τον σκοπό τους. Έχου-
µε καταφέρει να δηµιουργήσουµε νέες 
αίθουσες παιδικών σταθµών και φτά-
σαµε από τα 300 παιδιά που ήταν εκτός 
παιδικών σταθµών όταν αναλάβαµε, 
να περιορίσουµε αυτό τον αριθµό στα 
30 και πιστεύω ότι µε τη δηµιουργία του 
νέου σταθµού στη Βίλα Αγλατζιά, να 
µην υπάρχει κανένα παιδάκι που δεν 
θα βρίσκει θέση. Πάντως όσον αφορά 
στην ερώτηση σας σχετικά µε τον χρό-
νο που χρειάζεται, είναι έτσι το πλαί-
σιο που για παράδειγµα, για ένα έργο 
που απαιτεί διεθνή διαγωνισµό και την 
πρώτη µέρα της θητείας σου να το ξε-
κινήσεις, δεν σου αρκεί η τετραετία…

n Έχετε κάνει λόγο για τριπλασια-
σµό στα έξοδα του ∆ήµου λόγω των 
ενεργειακών ανατιµήσεων. Πώς δι-
αχειρίζεστε αυτή την κατάσταση;
Η ενεργειακή κρίση έπληξε τους ∆ή-
µους, συνεχίζοντας τη δύσκολη κατά-
σταση που είχε δηµιουργήσει η πανδη-
µία. Εµείς, για παράδειγµα, έχουµε τη 
δηµοτική πισίνα που είναι στο Ιλίσιο Κο-
λυµβητήριο και πλέον, λόγω της αύξη-

σης της τιµής στο φυσικό αέριο, το κό-
στος λειτουργίας για να θερµανθεί το 
νερό εκτοξεύτηκε. ∆εν µείναµε µε τα χέ-
ρια σταυρωµένα και πήραµε αµέσως µέ-
τρα, µε τη µείωση της κατανάλωσης του 
ρεύµατος στα  δηµοτικά κτίρια µετά τις 
εννέα το βράδυ, µε τον περιορισµό του 
φωτισµού. Επίσης προχωρήσαµε στη 
µείωση της χρήσης των κλιµατιστικών 
στις υπηρεσίες του ∆ήµου Ζωγράφου. 
Ευτυχώς προνοήσαµε µε την αλλαγή 
του δηµοτικού φωτισµού µε τους νέους 
λαµπτήρες LED, γεγονός που µας βοή-
θησε σε σηµαντική εξοικονόµηση ενέρ-
γειας. Και δεν µένουµε µόνο σε αυτά, 
καθώς θα δηµιουργήσουµε ενεργειακή 
κοινότητα, προκειµένου να σχεδιάσου-
µε και να υλοποιήσουµε µέτρα που θα 
ωφελήσουν σηµαντικά τον ∆ήµο στον 
τοµέα της εξοικονόµησης ενέργειας. 

n Ποιοι είναι οι στόχοι σας για την 
επόµενη 5ετή αυτοδιοικητική πε-
ρίοδο;  
Ο βασικός στόχος είναι η υλοποίηση 
των χρηµατοδοτούµενων προγραµµά-
των που έχουν εγκριθεί για το ∆ήµο. 
Οι αναπλάσεις µέσω των 12,5 εκατοµ-
µυρίων από το Αντώνης Τρίτσης και τα 
2,5 από το Ελλάδα 2.0 για την Πλα-
τεία Άνοιξης και τους γύρω δρόµους 
θα αλλάξουν την Πόλη µας. Επίσης 
θέλουµε να ολοκληρώσουµε την δη-
µιουργία του πολυχώρου στο πρώην 
Θέατρο Ποταµίτης και να συνεχίσου-
µε τις αναβαθµίσεις και τις αναπλάσεις 
των κοινόχρηστων χώρων. Και θα επι-
στρατεύσουµε όλες τις δυνάµεις µας 
για να δηµιουργήσουµε δηµοτικούς 
χώρους πάρκινγκ, καθώς υπάρχει µε-
γάλο πρόβληµα µε το παρκάρισµα στο 
∆ήµο Ζωγράφου και το γνωρίζουµε. 
Θέλω να γνωρίζετε, ότι ποτέ δεν εί-
παµε ψέµατα στους συµπολίτες και τις 
υποσχέσεις µας, τις υλοποιήσαµε και 
συνεχίζουµε να τις υλοποιούµε σε πο-
λύ µεγάλο βαθµό. Και η καθηµερινή 
επαφή µε τους συµπολίτες µου, µε κά-
νει πολύ αισιόδοξο ότι η παράταξη µας, 
«Συµµαχία ∆ηµιουργίας» για το ∆ήµο 
Ζωγράφου θα είναι και πάλι διοίκηση 
στο ∆ήµο Ζωγράφου και για την επό-
µενη πενταετία. 
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‘‘Έχουµε καταφέρει να δηµιουργήσουµε νέες
αίθουσες παιδικών σταθµών και φτάσαµε από 
τα 300 παιδιά που ήταν εκτός παιδικών σταθµών 
όταν αναλάβαµε, να περιορίσουµε αυτό
τον αριθµό στα 30 και πιστεύω ότι µε
τη δηµιουργία του νέου σταθµού
στη Βίλα Αγλατζιά, να µην υπάρχει κανένα
παιδάκι που δεν θα βρίσκει θέση
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Από την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία, την πολιτική κρίση στη Βρετανία και τα ακραία καιρικά 

φαινόµενα που πλήττουν τον πλανήτη, µέχρι το αµφιλεγόµενο Μουντιάλ του Κατάρ

Η 
εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία, η νέα πρωθυπουργός 
και ο θάνατος της Βασίλισσας 
Ελισάβετ στη Βρετανία και το 

κίνηµα αµφισβήτησης στο Ιράν - ή αλλιώς 
η «επανάσταση της µαντήλας - είναι τα τρία 
βασικά, παγκόσµια γεγονότα που σηµάδε-
ψαν το 2022.

Η κατάργηση του δικαιώµατος της 
άµβλωσης στις Ηνωµένες Πολιτείες, τα 
ακραία καιρικά φαινόµενα που έπληξαν - 
και συνεχίζουν να πλήττουν τον πλανήτη - 
και οι πρωτοφανείς διαδηλώσεις στην Κί-
να κατά της πολιτικής «µηδενικής Covid» 
είναι επίσης κάποια σηµαντικά γεγονότα 
που απασχόλησαν τα διεθνή µέσα ενηµέ-
ρωσης. Ακολουθούν αναλυτικά 10 σηµα-
ντικά γεγονότα της χρονιάς που φεύγει.

Ο Πούτιν εισβάλλει
στην Ουκρανία
Στις 24 Φεβρουαρίου, ο Βλαντίµιρ Πού-
τιν εισβάλλει στην Ουκρανία, βυθίζο-
ντας τον κόσµο σε µια κρίση που δεν έχει 
προηγούµενο από το τέλος του Ψυχρού 
Πολέµου. Απέναντι στις χώρες µέλη του 
ΝΑΤΟ που διακηρύσσουν την υποστήρι-
ξή τους στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόε-
δρος εγείρει την απειλή χρήσης πυρηνι-
κού όπλου, λέγοντας ότι είναι έτοιµος να 
χρησιµοποιήσει «όλα τα µέσα» που έχει 
στο οπλοστάσιό του. Ο πόλεµος προκα-
λεί την πιο σηµαντική ροή προσφύγων 
στην Ευρώπη από το τέλος του Β' Παγκο-
σµίου Πολέµου και κοστίζει τη ζωή σε χι-
λιάδες στρατιώτες και αµάχους.

Ο Πούτιν --που λέει πως θέλει να 
«αποναζιστικοποιήσει» την Ουκρανία-- 
βρίσκεται πολύ αποµονωµένος διπλω-
µατικά. Οι ∆υτικοί επιβάλλουν στη Ρω-
σία οικονοµικές κυρώσεις, που γίνονται 
ολοένα και πιο αυστηρές µε το πέρασµα 
του χρόνου, παραδίδοντας ταυτόχρονα 

όπλα στην Ουκρανία που αποκτά επί-
σης καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη 
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αφθονούν οι µαρτυρίες που κατη-
γορούν τον ρωσικό στρατό για παραβι-
άσεις, µεταξύ των οποίων δολοφονίες 
αµάχων, βασανιστήρια και βιασµοί. Τα 
ρωσικά στρατεύµατα εγκαταλείπουν την 
προσπάθειά τους στις αρχές της εισβο-
λής να περικυκλώσουν την πρωτεύου-
σα Κίεβο, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος 
Βολοντίµιρ Ζελένσκι απευθύνεται καθη-
µερινά στους παγκόσµιους ηγέτες για να 
ζητήσει την υποστήριξή τους. Ο πόλεµος 
κάνει επίσης να πλανάται η απειλή µιας 
παγκόσµιας επισιτιστικής κρίσης, λόγω 
του θαλάσσιου αποκλεισµού που επέβα-
λε η Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα. Μια 
συµφωνία, η οποία επιτεύχθηκε τον Ιού-
λιο, επιτρέπει στην Ουκρανία να ξαναρ-
χίσει σταδιακά να εξάγει τα σιτηρά της.

Τον Σεπτέµβριο, ο Πούτιν κηρύσ-
σει επιστράτευση περίπου 300.000 εφέ-
δρων και ανακοινώνει την προσάρτηση 
τεσσάρων ουκρανικών κατεχόµενων 
περιφερειών µετά τη διεξαγωγή «δηµο-
ψηφισµάτων», ενώ ο ρωσικός στρατός 
σωρεύει ήττες επί του πεδίου. Μετά την 
εγκατάλειψη της περιφέρειας του Χαρ-
κόβου (την πρώτη µεγάλη κατάκτησή 
της), η Μόσχα διατάζει στις αρχές Νοεµ-
βρίου την αποχώρηση των δυνάµεών της 
από τη Χερσώνα (νότια). Η Ρωσία εξα-
πολύει εκατοντάδες πλήγµατα εναντίον 
των ουκρανικών ενεργειακών δικτύων, 
βυθίζοντας εκατοµµύρια Ουκρανούς στο 
σκοτάδι καθώς πλησιάζει ο χειµώνας.

Ο πληθωρισµός
ως απόρροια
της ενεργειακής κρίσης
Η εκτόξευση των τιµών, που ξεκίνησε 
το 2021 λόγω της αποδιοργάνωσης των 

εφοδιαστικών αλυσίδων σε συνδυασµό 
µε την ισχυρή ζήτηση βασικών προϊό-
ντων και υπηρεσιών κατά την επανεκ-
κίνηση των οικονοµιών µετά την Covid, 
επιταχύνεται το 2022 για να φθάσει σε 
επίπεδα πρωτόγνωρα από τα χρόνια 
του 1970 και του 1980. Ο πληθωρισµός 
φθάνει το 10,1% το Νοέµβριο στην ευ-
ρωζώνη. Αναµένεται να φθάσει το 8% 
στο τέταρτο τρίµηνο στις χώρες της G20, 
επηρεάζοντας την παγκόσµια ανάπτυξη 
µε την αύξηση του κόστους παραγωγής 
των επιχειρήσεων.

Ο πληθωρισµός τροφοδοτείται 
από τον πόλεµο στην Ουκρανία που 
βυθίζει την Ευρώπη σε βαθιά ενεργει-
ακή κρίση. Η Ρωσία, υπό την επίδρα-
ση των δυτικών κυρώσεων, πολλαπλα-
σιάζει τα αντίποινα φθάνοντας µέχρι να 
πλήξει το ευαίσθητο σηµείο της ΕΕ: την 
εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο. Οι 
εξαγωγές ρωσικού αερίου, κυρίως µέ-
σω των πολύ εξαρτώµενων Γερµανίας 
και Ιταλίας, είναι σε ελεύθερη πτώση.

«Η παγκόσµια οικονοµία υφίστα-
ται τη µεγαλύτερη ενεργειακή κρίση 

από τα χρόνια του 1970», υπογραµµί-
ζει ο ΟΟΣΑ.

Ο πόλεµος προκαλεί επίσης αύ-
ξηση των τιµών των δηµητριακών και 
κατά συνέπεια των ζωοτροφών. Λόγω 
των επίµονων υγειονοµικών περιορι-
σµών που συνδέονται µε την Covid-19, 
των ελλείψεων ηλεκτρονικών τσιπ, που 
κατασκευάζονται στην πλειονότητά τους 
στην Ταϊβάν, επιβραδύνονται επίσης 
πολλοί τοµείς.

Ανατροπή του δικαιώµατος 
στην άµβλωση
στις Ηνωµένες Πολιτείες
Τον Ιούνιο, το Ανώτατο ∆ικαστήριο των 
Ηνωµένων Πολιτειών δίνει σε κάθε Πο-
λιτεία την ελευθερία να απαγορεύσει τις 
αµβλώσεις στο έδαφός της, καταργώ-
ντας το εµβληµατικό διάταγµα "Roe v. 
Wade" του 1973. Έπειτα από αυτή τη µε-
ταστροφή, περίπου 20 πολιτείες απαγο-
ρεύουν πλήρως ή περιορίζουν εις βάθος 
το δικαίωµα στην εθελούσια διακοπή της 
εγκυµοσύνης και το θέµα αυτό είναι µε-
ταξύ των θεµάτων που κυριαρχούν στην 

προεκλογική εκστρατεία για τις ενδιάµε-
σες εκλογές.

Τον Νοέµβριο, οι ενδιάµεσες εκλο-
γές δεν καταλήγουν σε ένα συντηρη-
τικό κόκκινο "κύµα", όπως ανέµεναν 
οι υποστηρικτές του πρώην προέδρου 
Ντόναλντ Τραµπ. Οι ∆ηµοκρατικοί δι-
ατηρούν τον έλεγχο της Γερουσίας (τον 
∆εκέµβριο παίρνουν και την έδρα της 
Τζόρτζια) και οι Ρεπουµπλικανοί εξα-
σφαλίζουν ισχνή πλειοψηφία στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. Ο Ντόναλντ Τραµπ 
ανακοινώνει παρόλα αυτά την υποψηφι-
ότητά του στις προεδρικές εκλογές του 
2024. Η µάχη για το ρεπουµπλικανικό 
χρίσµα προβλέπεται σκληρή, µε πολ-
λούς άλλους δυνητικούς υποψηφίους, 
µεταξύ των οποίων ο κυβερνήτης της 
Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, ανερχόµενο 
αστέρι της αµερικανικής σκληρής δεξιάς. 
Η υποψηφιότητα του πρώην προέδρου 
θα µπορούσε εξάλλου να απειληθεί από 
ενδεχόµενες δικαστικές διώξεις, καθώς 
τον Νοέµβριο ορίζεται ένας ειδικός ει-
σαγγελέας για δύο από τις πολλές έρευ-
νες που τον θέτουν στο στόχαστρο.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
που σημάδεψαν
το 2022
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Πολιτική αστάθεια
στη Βρετανία
Έπειτα από µια διαδοχή σκανδάλων και 
µια πληµµυρίδα παραιτήσεων µελών της 
κυβέρνησής του, ο Συντηρητικός πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον παραιτείται τον 
Ιούλιο. Ο Λιζ Τρας ορίζεται επίσηµα διάδο-
χός του στην Ντάουνινγκ Στριτ από τη βα-
σίλισσα Ελισάβετ Β', δύο ηµέρες πριν από 
τον θάνατο, στις 8 Οκτωβρίου, της βασίλισ-
σας, έπειτα από 70 χρόνια στον θρόνο. Στις 
10 Σεπτεµβρίου, ο Κάρολος Γ' ανακηρύσ-
σεται βασιλιάς.

Η πιο εφήµερη πρωθυπουργός στη 
σύγχρονη ιστορία της χώρας, η Λιζ Τρας 
παραµένει µόνο 44 ηµέρες στον θώκο 
προτού παραιτηθεί µε τη σειρά της, έχο-
ντας προλάβει στο µεταξύ να προκαλέσει 
πολιτική και οικονοµική κρίση µε το 'ριζο-
σπαστικό' οικονοµικό πρόγραµµά της.

Ο Ρίσι Σούνακ ανέρχεται στην εξου-
σία στα τέλη Οκτωβρίου, σε µια πρωτό-
γνωρη για τη Βρετανία περίοδο αβεβαι-
ότητας. Είναι ο πέµπτος πρωθυπουργός 
στη Βρετανία µετά το δηµοψήφισµα για το 
Brexit το 2016. Το τέλος της χρονιάς συνο-

δεύεται από µια διαδοχικές απεργίες.

Ακραία καιρικά φαινόµενα
Το 2022 πολλαπλασιάστηκαν οι κατα-
στροφές που συνδέονται µε την κλιµατι-
κή υπερθέρµανση. Το καλοκαίρι είναι το 
πιο ζεστό που καταγράφηκε ποτέ στην Ευ-
ρώπη, ρεκόρ θερµοκρασιών και καύσω-
νες προκαλούν ξηρασία και δασικές πυρ-
καγιές (τουλάχιστον 6.600.000 στρέµµατα 
δάσους γίνονται στάχτη από τον Ιανουά-
ριο µέχρι τα µέσα Αυγούστου στην ΕΕ, ένα 
ρεκόρ). Οι παγετώνες των Άλπεων κατα-
γράφουν απώλειες ρεκόρ στη µάζα πάγου.

Τουλάχιστον 15.000 θάνατοι συνδέ-
ονται άµεσα µε τον καύσωνα στη Γηραιά 
Ήπειρο, σύµφωνα τον Παγκόσµιο Οργα-
νισµό Υγείας. Η Κίνα καταρρίπτει επίσης 
ρεκόρ ζέστης τον Αύγουστο και η ξηρασία 
απειλεί µε λιµό το Κέρας της Αφρικής.

Και µετά, πριν λίγα 24ωρα πρωτοφα-
νής κακοκαιρία πλήττει τις Ηνωµένες Πο-
λιτείες µε χιονιά τεραστίων διαστάσεων 
και πολικές θερµοκρασίες, αφήνοντας πί-
σω δεκάδες νεκρούς. Στο Πακιστάν, ιστο-
ρικών διαστάσεων πληµµύρες που συνδέ-

ονται µε έναν ασυνήθιστο µουσώνα έχουν 
αποτέλεσµα 1.700 άνθρωποι να χάσουν 
τη ζωή τους και οκτώ εκατοµµύρια άλλοι 
να εκτοπιστούν, ενώ το ένα τρίτο της χώ-
ρας βρίσκεται κάτω από το νερό. Οι προ-
βλέψεις υποστηρίζουν ότι τα χρόνια από το 
2015 έως το 2022 θα είναι τα πιο ζεστά που 
έχουν καταγραφεί ποτέ, προειδοποιεί ο 
Παγκόσµιος Οργανισµός Μετεωρολογίας.

Εξέγερση κατά της µαντίλας,
βίαιη καταστολή στο Ιράν
Στις 16 Σεπτεµβρίου, η Μαχσά Αµινί, µια 
22χρονη Ιρανή κουρδικής καταγωγής, πε-
θαίνει στο νοσοκοµείο, τρεις ηµέρες µετά 
τη σύλληψή της από την αστυνοµία ηθών 
που την κατηγορεί ότι παραβίασε τον αυ-
στηρό ενδυµατολογικό κώδικα της Ισλαµι-
κής ∆ηµοκρατίας για τις γυναίκες.

Ο θάνατός της προκαλεί ένα κύµα δι-
αδηλώσεων σε όλο το Ιράν, που δεν έχει 
προηγούµενο µετά την Ισλαµική Επανά-
σταση του 1979. Οι διαδηλώσεις για την 
ελευθερία των γυναικών µετατρέπονται 
σταδιακά σε ένα ευρύτερο κίνηµα εναντί-
ον του ισλαµικού καθεστώτος, κερδίζοντας 
τους δρόµους, τα πανεπιστήµια ακόµη και 
τα σχολεία, παρά την καταστολή. Οι αρχές 
κάνουν λόγο για τουλάχιστον 300 θανά-
τους (µέχρι τις 5/12), µε µια ΜΚΟ µε έδρα 
τη Νορβηγία να καταγράφει τουλάχιστον 
469. Στις αρχές ∆εκεµβρίου, η εξουσία κά-
νει µια χειρονοµία προς τους διαδηλωτές, 
ανακοινώνοντας τη διάλυση της αστυνο-
µίας ηθών. Ωστόσο αµέσως µετά το Ιράν 
εκτελεί δι' απαγχονισµού δύο νεαρούς άν-
δρες που έχουν καταδικαστεί για αδικήµα-
τα σχετικά µε τις διαδηλώσεις.

Κίνα: επανεκλογή του
Σι - αµφισβήτηση της πολιτικής 
της "µηδενικής Covid"
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επανε-

κλέγεται τον Οκτώβριο επικεφαλής του 
Κινεζικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος 
(ΚΚΚ) κατά το 20ό συνέδριο του ΚΚΚ, 
περιβαλλόµενος από πιστούς σε αυτόν 
συµµάχους, για να γίνει ο πιο ισχυρός 
ηγέτης της σύγχρονης Κίνας.

Οι εντάσεις στο Στενό της Ταϊβάν 
φθάνουν στο υψηλότερο επίπεδό τους 
εδώ και χρόνια µετά την επίσκεψη της 
προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι στις αρχές 
Αυγούστου στο αυτόνοµο νησί. Η Κίνα 
προχωρά σε αντίποινα πραγµατοποιώ-
ντας χερσαία και ναυτικά γυµνάσια έκτα-
σης άνευ προηγουµένου από τα µέσα 
των χρόνων του 1990. Και ο Αµερικανός 
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δηλώνει πως τα 
αµερικανικά στρατεύµατα θα υπερασπι-
στούν την Ταϊβάν, αν το νησί δεχθεί ει-
σβολή από την Κίνα.

Η στρατηγική της χώρας για «µηδε-
νική Covid», που οδηγεί σε λοκντάουν 
ολόκληρες συνοικίες ή πόλεις µε το που 
εµφανίζονται εστίες, προκαλεί στα τέ-
λη Νοεµβρίου τις µεγαλύτερες εδώ και 
δεκαετίες διαδηλώσεις. Οι αρχές αντι-
δρούν µε καταστολή και στη συνέχεια, 
το ∆εκέµβριο, µε µια γενική χαλάρωση 
των υγειονοµικών κανόνων για να κα-
τευνάσουν τη λαϊκή οργή και να ανορ-
θώσουν την παραπαίουσα οικονοµία. 
Στο τέλος ∆εκεµβρίου η Κίνα ανακοινώ-
νει τελικά πως στις 8 Ιανουαρίου θα βά-
λει τέλος στην υποχρεωτική καραντίνα 
όταν φθάνει κάποιος στη χώρα, τελευ-
ταίο κατάλοιπο της αυστηρής υγειονο-
µικής πολιτικής της «µηδενικής Covid». 
Μετά τη χαλάρωση αυτή, τα κρούσµατα 
της Covid σηµειώνουν έκρηξη στη χώ-
ρα, µε αποτέλεσµα τα νοσοκοµεία να δε-
χθούν µεγάλη πίεση, ενώ έλλειψη αντι-
πυρετικών και αντιγριπικών φαρµάκων 
πλήττει τα φαρµακεία.

Νίκες και ήττες 
για την ακροδεξιά
Έπειτα από τέσσερα χρόνια στην εξουσία, 
ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας 
Ζαϊρ Μπολσονάρου ηττήθηκε µε µικρή 
διαφορά από τον αριστερό Λουίς Ινάσιο 
Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλο-
γές της 30ής Οκτωβρίου, έπειτα από µια 
τοξική προεκλογική εκστρατεία.

Ο Λούλα, που είχε φυλακιστεί για 
διαφθορά (2018-2019) προτού ακυρω-
θεί η καταδίκη του από τη δικαιοσύνη, 
θα επιστρέψει επίσηµα ως επικεφαλής 
του βραζιλιάνικου κράτους την 1η Ιανου-
αρίου 2023. Η επιτυχία του µοιάζει να 
σηµατοδοτεί την επιστροφή της αριστε-
ράς στη Λατινική Αµερική. Στην Ευρώ-
πη, αντίθετα, οι υπερσυντηρητικοί κατα-
γράφουν ηχηρές νίκες στις βουλευτικές 
εκλογές σε πολλές χώρες, αρχής γενοµέ-
νης τον Απρίλιο µε την τέταρτη διαδοχική 
νίκη του ηγέτη του ουγγρικού εθνικιστι-
κού κόµµατος Βίκτορ Ορµπάν. Στη Γαλ-
λία, ο Εθνικός Συναγερµός (ακροδεξιά) 
της Μαρίν Λεπέν καταγράφει µια ιστορι-
κή επιτυχία τον Ιούνιο και γίνεται το πρώ-
το αντιπολιτευόµενο κόµµα στην Εθνο-
συνέλευση, όπου ο αρχηγός του κράτους 
Εµανουέλ Μακρόν χάνει την απόλυτη 
πλειοψηφία.

Στην Ιταλία, η Τζόρτζια Μελόνι κερ-
δίζει µια ιστορική νίκη τον Σεπτέµβριο µε 
το µεταφασιστικό κόµµα της Αδέλφια της 
Ιταλίας και τον Οκτώβριο διορίζεται πρω-
θυπουργός.

Το Κατάρ, αµφιλεγόµενος 
 οικοδεσπότης
του Μουντιάλ 2022
Η διεξαγωγή του Μουντιάλ 2022 στο 
Κατάρ --από τις 20 Νοεµβρίου έως τις 
18 ∆εκεµβρίου-προκαλεί πληµµυρί-
δα επικρίσεων για το µικρό κράτος του 
Κόλπου. Η πρώτη αραβική χώρα που 
διοργανώνει το παγκόσµιο κύπελλο πο-
δοσφαίρου επικρίνεται για τη µεταχείρι-
ση των ξένων εργατών, των ΛΟΑΤΚΙ+ 
και των γυναικών ή ακόµη για τη χρήση 
κλιµατισµού στα στάδιά της εν µέσω κλι-
µατικής αλλαγής.

Επικρίνεται ιδιαίτερα η µεταχείρι-
ση των µεταναστών εργατών -απαραί-
τητοι σε µια χώρα όπου οι Καταριανοί 
αποτελούν µόλις το 10% ενός πληθυ-
σµού τριών εκατοµµυρίων κατοίκων. 
Μερικά ΜΜΕ αναφέρουν χιλιάδες θα-
νάτους στα εργοτάξια, απολογισµό τον 
οποίο διαψεύδει η Ντόχα. Κερασάκι 
στην τούρτα, η ελληνίδα ευρωβουλευ-
τής Εύα Καϊλή κατηγορείται στο πλαί-
σιο ενός ηχηρού σκανδάλου διαφθοράς, 
στο οποίο εµπλέκεται το Κατάρ.

Στις 18 ∆εκεµβρίου, έπειτα από ανα-
µονή 36 ετών, 120 λεπτά αγώνα και τη 
διαδικασία των πέναλτι, η Αργεντινή κα-
τακτά το τρίτο της Παγκόσµιο Κύπελλο 
νικώντας την κάτοχο του τίτλου Γαλλία.
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Έ
χοντας “κλειδώσει” 
η υποψηφιότητά του 
µε το ψηφοδέλτιο του 
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, 

στο Βόρειο Τοµέα της Αθήνας, ο δή-
µαρχος Βριλησσίων, κ. Ξένος Μανια-
τογιάννης, παραχώρησε µία άκρως 
ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην εφη-
µερίδα µας. 

Ο κ. Μανιατογιάννης αποτελεί 
“δυνατό χαρτί” για τον κ. Νίκο Αν-
δρουλάκη, καθώς προέρχεται “από 
τα κάτω”, δηλαδή από την κοινω-
νία, έχοντας πίσω του 25 χρόνια 
ενασχόλησής στην τοπική αυτοδιοί-
κηση και δύο θητείες στη θέση του 
∆ηµάρχου.

Στη συνέντευξη του ο δήµαρχος 
µας περιέγραψε το έργο που έχει γί-
νει στο δήµο τονίζοντας ότι κατά την 
διάρκεια της θητείας του έδωσε µε-
γάλη προτεραιότητα στα έργα υπο-
δοµών. Παράλληλα, ο κ. Μανιατο-
γιάννης, µίλησε για τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζουν γενικότερα οι 
δήµοι και η τοπική αυτοδιοίκηση 
στη χώρα µας, κάνοντας ειδική ανα-
φορά στην αυτοτέλειά τους.

Αναλυτικά, η συνέντευξη του 
δηµάρχου Βριλησσίων, κ. Ξένου 
Μανιατογιάννη, έχει ως εξής: 

n Κύριε ∆ήµαρχε, κάνοντας έναν 
συνοπτικό απολογισµό του έργου 
και των δράσεων της τρέχουσας 
θητείας, που θα στεκόσασταν;
Οι δήµοι θα πρέπει να έχουν γερά 
θεµέλια και γερές υποδοµές. Σαφέ-
στατα και λόγω της ιδιότητάς µου ως 
τοπογράφος µηχανικός µε πρότερη 
ενεργή δραστηριότητα στον ιδιωτι-
κό τοµέα, αλλά και γνωρίζοντας κά-
θε γειτονιά των Βριλησσίων, έδω-
σα µεγάλη προτεραιότητα στα έργα 
υποδοµών.

Η αντιπληµµυρική θωράκιση 
της πόλης, που τώρα ξεκινά η υλο-
ποίηση και στο Πάτηµα Βριλησσί-
ων, διασφαλίζει τον δήµο από πληµ-
µυρικά φαινόµενα που τόσα χρόνια 
απειλούσαν περιουσίες, ακόµη κι 
ανθρώπινες ζωές.

Ένα ακόµη έργο προοπτικής 
και ανάπτυξης αποτελεί η έγκριση 
του πολεοδοµικού σχεδίου πόλης 
(ΓΠΣ), εξέλιξη µε την οποία ο ∆ή-
µος Βριλησσίων αποκτά ένα χρήσι-
µο χωρικό εργαλείο που αφορά επί 
της ουσίας στον επανασχεδιασµό 
και εκσυγχρονισµό της πόλης.

Η έγκριση αναθεώρησης του 

Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 
αποτελεί ιστορική στιγµή για τον 
∆ήµο Βριλησσίων και προσωπικά 
νιώθω δικαίωση. Η ένταξη της πε-
ριοχής ΚΡΑΣΣΑ στον Πολεοδοµι-
κό Σχέδιο της πόλης και ο επανα-
προσδιορισµός των χρήσεων γης 
είναι καθοριστικής σηµασίας εξέ-
λιξη για την επίλυση χρόνιων προ-
βληµάτων και την αναπτυξιακή προ-
οπτική του ∆ήµου.

Η καθολική αντικατάσταση του 
οδοφωτισµού µε λαµπτήρες led, αλ-
λά και η καθολική αναβάθµιση του 
δηµοτικού δικτύου ύδρευσης, µε νέ-
ους «έξυπνους» ψηφιακούς υδροµε-
τρητές, αυτοµατοποίηση αντλιοστα-
σίων και διαχείριση πιέσεων του 
δικτύου, µετά από δεκαετίες λει-
τουργίας µε πολλές παθογένειες, 
αποτελούν παρεµβάσεις - παρακα-
ταθήκες για τους Βριλησσιώτες.

Η επέκταση και κάλυψη µε φυ-

σικό αέριο σχεδόν στο σύνολο του 
αστικού ιστού της πόλης (άνω του 
85% το 2019 από 15% το 2014), οι 
ασφαλτοστρώσεις, η αναβάθµιση 
των αθλητικών χώρων και υποδο-
µών, αλλά και η αποκατάσταση της 
βατότητας των πεζοδροµίων αποτε-
λούν ουσιαστικές παρεµβάσεις που 
διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής 
των συνδηµοτών.

Και βέβαια αισθάνοµαι πολύ 
περήφανος για την κοινωνική πολι-
τική και µέριµνα -για κάθε δηµότη- 
που έχουµε αναπτύξει τα τελευταία 
χρόνια. Το κοινωνικό φαρµακείο, 
τα δηµοτικά ιατρεία, η στήριξη στην 
οικογένεια και στο παιδί, αλλά και 
στους ευάλωτους συµπολίτες, που 
αποτελεί υποχρέωση µας να είµα-
στε κοντά τους.

Τέλος, η οµαλή συνύπαρξή µας 
µε το περιβάλλον ήταν εξ αρχής 
προσωπικό στοίχηµα, βγαίνοντας 
µπροστά µε βιώσιµες πρακτικές 
ανάπτυξης και κυκλικής οικονοµί-
ας, όπου ο ∆ήµος Βριλησσίων τα 
τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να 
δείχνει τον δρόµο στην ορθή δια-
χείριση των απορριµµάτων, µε απο-
τελέσµατα που τον έφεραν πρώτο 
στην ανακύκλωση – ανάκτηση – δι-
αλογή στην πηγή  στην Αττική

n Ποιες είναι οι συνέπειες της ενερ-
γειακής κρίσης στον ∆ήµο σας και 
ποια µέτρα λαµβάνετε για την αντι-
µετώπισή της;
Ο ∆ήµος Βριλησσίων αντιµετωπί-
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ΞΕΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ) 

«Καταλύτης η αυτόνομη
Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Για την κοινωνική πρόοδο και τη βιώσιµη ανάπτυξη» 

‘‘

Ο χώρος της 
ΤΑ µπορεί να αποτε-

λέσει αντίδοτο στις µε-
γάλες παθογένειες του 
κράτους, όπως αποδει-
κνύεται από το γεγονός 
ότι σε κρίσιµες στιγµές 

της έχει ζητηθεί, έχει 
ανταποκριθεί άµεσα
και αποτελεσµατικά 

(covid 19, ενεργειακή 
κρίση, δοµές 

αλληλεγγύης κλπ.)

Του Πέτρου Κουβάτσου 



ζει τριπλή «επίθεση» στον τοµέα του 
υπέρογκου ενεργειακού κόστους: 
α) από τον οδοφωτισµό β) από τις 
ενεργειακές ανάγκες των δηµοτι-
κών σχολείων και γ) από τα αντλι-
οστάσια της υπηρεσίας ύδρευσης.

Το πρόβληµα του δυσβάστα-
χτου ενεργειακού κόστους µάλιστα 
το είχαµε εντοπίσει και θέσει στα 
αρµόδια όργανα θεσµικής εκπρο-
σώπησής µας (ΠΕ∆Α και ΚΕ∆Ε) 
και στους αρµόδιους εκπροσώπους 
της κυβέρνησης από τις αρχές του 
Οκτώβρη του 2021. Η άνοδος στην 
τιµή του ρεύµατος είχε παρατηρηθεί 
ήδη, πολύ πριν την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία και λόγω της 
αλλαγής υπολογισµού της χονδρι-
κής, αλλά της εµπορίας της µέσω 
χρηµατιστηρίου ενέργειας.

Παρόλα αυτά προνοήσαµε και 
φροντίσαµε από νωρίς µε έργα βιώ-
σιµα και αποδοτικά, όπως σας ανέ-
φερα παραπάνω, και παρουσιάζου-
µε σήµερα έναν ∆ήµο ο οποίος έχει 
επιτύχει εξοικονόµηση ενέργειας, 
όχι 10% που ζητά η κυβέρνηση, αλ-
λά πάνω από 75%.

Προς όφελος των δηµοτών τα 
δηµοτικά τέλη παραµένουν σταθε-
ρά χαµηλά, αφού τα τελευταία χρό-
νια προχωρήσαµε σε µείωση των 
τελών καθαριότητας και ηλεκτρο-
φωτισµού κατά 25% και σε µείωση 
των τελών ύδρευσης έως 10%.

n Ποια θεωρείται πως είναι τα ση-
µαντικότερα προβλήµατα που αντι-
µετωπίζουν οι δήµοι;
Ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης µπορεί να αποτελέσει αντίδο-
το στις µεγάλες παθογένειες του 
κράτους, όπως αποδεικνύεται από 
το γεγονός ότι σε κρίσιµες στιγµές 
της έχει ζητηθεί, έχει ανταποκριθεί 
άµεσα και αποτελεσµατικά (covid 
19, ενεργειακή κρίση, δοµές αλλη-
λεγγύης κλπ).

Για να γίνει όµως αυτό θα πρέ-
πει η κυβέρνηση να την αντιµετω-
πίζει ως ισότιµο και αυτοτελή συνο-
µιλητή, ως ίσο και συχνά τον πλέον 
αποτελεσµατικό εταίρο άσκησης πο-
λιτικής δηµόσιας διοίκησης.

∆υστυχώς σήµερα η κυβέρνη-
ση απαξιώνει την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση. Βλέπει τους δηµάρχους, και 
κατ́  επέκταση τις τοπικές κοινωνίες 
που εκπροσωπούν, ως επαίτες απο-
λαβής των απολύτως αναγκαίων για 
τη λειτουργία τους. Κι ακόµα χειρό-
τερα, σαν επαίτες κύκλων και πα-
ραγόντων που ασκούν επιρροή στα 
αρµόδια υπουργεία, θεσµικά ή µη, 

κινούµενοι στη µεθόριο µεταξύ αγο-
ράς και κρατικών δοµών µόχλευσης 
των οικονοµικών πόρων.

n Αυτοτέλεια των δήµων. Ποια εί-
ναι η θέση σας;
Μια αυτόνοµη τοπική αυτοδιοίκηση 
µπορεί να λειτουργήσει ως καταλύ-
της στην κοινωνική πρόοδο και στη 
βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας, συµ-
βάλλοντας καθοριστικά στην επίλυ-
ση χρόνιων και σηµαντικών προ-
βληµάτων.

Να σας αναφέρω επιγραµµατι-
κά τους βασικούς άξονες µιας αυ-
τοδύναµης και κοινωνικά αποτελε-
σµατικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα 
µπορούσε να επιτευχθεί µε την οικο-
νοµική αυτοδυναµία των δήµων, η 
οποία θα προέλθει µε επιπλέον - και 
απ’ ευθείας - πόρους στους δήµους. 
Με τις Θεσµικές παρεµβάσεις για 
τη δηµόσια υγεία και την κοινωνική 
στήριξη, ώστε οι δήµοι να ανταπο-
κρίνονται πλήρως, και σε διάρκεια, 
στις ανάγκες των πολιτών. Με την 
απλοποίηση των διαδικασιών ελέγ-
χου διαφάνειας των δήµων και την 
κατάργηση της αποκεντρωµένης δι-
οίκησης. Με τον ψηφιακό µετασχη-
µατισµό και την αξιοποίηση των 
χρηµατοδοτικών εργαλείων και βέ-
βαια µε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της 
Τοπικής Αυτονοµίας που έχει κυρω-
θεί εδώ και δεκαετίες από το κοινο-

βούλιο (Ν. 1850/1989) και ισχύει 
ως σήµερα, αλλά η χώρα µας, δυ-
στυχώς, δεν τον έχει αξιοποιήσει.

n Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι 
λόγοι της απόφασής σας να “µετα-
κοµίσετε” στην κεντρική πολιτική 
σκηνή;
Έχοντας διανύσει µια πορεία πάνω 
από 25 χρόνια ενασχόλησής µου 
στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχο-
ντας ολοκληρώσει τη δεύτερη θη-
τεία από τη θέση του ∆ηµάρχου, 
όπου πιστεύω ότι υπηρέτησα µε ηθι-
κή και µε αποτελεσµατικότητα τους 
στόχους για τους οποίους είχα δε-
σµευτεί και έπραξα το καλύτερο για 
την πόλη και τους ανθρώπους της, 
νοµίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσει 
ένας µεγάλος κύκλος και ν’ ανοίξει 
ένας άλλος.

Παραδίδοντας ένα βιώσιµο και 
καλά οργανωµένο ∆ήµο, ευελπι-
στώ και εύχοµαι η επόµενη διοί-
κηση να συνεχίσει να αποδίδει µε 
συνέπεια και έργο και να συνεχί-
σει την πρόοδο και την ανάπτυξη 
στην πόλη.

Όσον αφορά στα επόµενα βή-
µατά µου, µε παρακαταθήκη την 
αυτοδιοικητική µου εµπειρία και την 
επαφή – επικοινωνία µε την κοινω-
νία θα προσφέρω στην προσπάθεια 
ανάτασης της κοινωνίας µας σε µια 
σειρά θεµάτων που σήµερα επισκι-

άζονται, είτε από πολιτικές υπέρ των 
ολίγων, είτε από λαϊκισµούς που 
προκαλούν µόνο εντυπωσιασµούς, 
αφού επί της ουσίας δε λύνουν τα 
προβλήµατα.

Η κοινωνία µας χρειάζεται λύ-
σεις µε δικαιοσύνη, θωράκιση των 
δηµοκρατικών θεσµών και της δι-
αφάνειας, ώστε να δηµιουργήσου-
µε πραγµατικές προσδοκίες - συν-
θήκες στους πολίτες για ευηµερία 
και διέξοδο από το περιβάλλον «αν-
θρωποφαγίας» που τεχνηέντως 
καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια, 
επικίνδυνα, στη χώρα µας.

n Τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω, 
τι σας αφήνει αυτό το “αυτοδιοικη-
τικό ταξίδι”;
Η αυτοδιοίκηση αποτέλεσε για µέ-
να ένα πολύ µεγάλο ταξίδι. Σ’ αυτό 
το ταξίδι έζησα µεγάλες χαρές, πή-
ρα µεγάλη αγάπη από τους συνδη-
µότες µου, αλλά και δύσκολες στιγ-
µές που όχι µόνο δε µε ανάγκασαν 
να το βάλω κάτω, αλλά µε ατσάλω-
σαν να συνεχίσω για την επίλυσή 
τους. Νιώθω βαθιά ικανοποίηση 
γιατί όλα αυτά τα χρόνια προσέφε-
ρα ακοµµάτιστα, χωρίς έξωθεν πα-
ρεµβάσεις, µε δικαιοσύνη και καθα-
ρές λύσεις κάτι το οποίο προφανώς 
έγινε συνείδηση στην πόλη, αφού 
µου επιβεβαίωσε µε την εντολή της 
ξανά το 2019.
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‘‘

«Προς όφελος των δηµοτών τα δηµοτικά τέλη παραµένουν σταθερά χαµηλά, 
αφού τα τελευταία χρόνια προχωρήσαµε σε µείωση των τελών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού κατά 25% και σε µείωση των τελών ύδρευσης έως 10%»



Ό
ταν ήµασταν παι-
διά περιµέναµε τα 
Χριστούγεννα και 
τον Αη Βασίλη την 

Πρωτοχρονιά µε ανυποµονησία και 
χαρά. Ήταν η γιορτή που την είχαµε 
συνδυάσει µε χιόνι, θαλπωρή, οικο-
γένεια, δώρα.

Οι ηµέρες των Χριστουγέννων 
ήταν χαρούµενες, ξέγνοιαστες µε 
αγάπη. Μέσα στην πάροδο των χρό-
νων κάποια πράγµατα άλλαξαν. Ει-
δικά στην εποχή µας, που εδώ και 
δύο χρόνια βιώνει µια πρωτόγνω-
ρη καθηµερινότητα. Η πανδηµία 
µας έχει κάνει να αλλάξουµε την 
ζωή µας, τις συνήθειες µας.

Η πανδηµία, αλλά και τα άλλα 
προβλήµατα, µας κάνουν να ανα-

πολούµε στιγµές του χθες. Ο χρι-
στουγεννιάτικος στολισµός στις βι-
τρίνες και στους δρόµους µας κάνει 
να νοσταλγούµε τις γιορτές προη-
γούµενων δεκαετιών. Κάποιοι ήταν 
τυχεροί και έζησαν αλησµόνητα 
Χριστούγεννα. Τότε που όλα ήταν 
απλά και αληθινά.

Ξεδιπλώνουµε το χθες µέσα 
από φωτογραφίες από τις προηγού-
µενες δεκαετίες…

Μνήµες µίας άλλης Αθήνας
Στην δεκαετία του ’60 τις ηµέρες 
των εορτών, το κέντρο της Αθήνας, 
ήταν το σηµείο αναφοράς για µι-
κρούς και µεγάλους.

Οι δρόµοι ήταν φωτισµένοι µε 
λαµπιόνια, οι βιτρίνες «ντυµένες» 

χριστουγεννιάτικα ανταγωνιζόντου-
σαν η µία την άλλη, ενώ τα παιδιά 
ήταν χαρούµενα µε τα δώρα που 
ανυποµονούσαν να βρουν είτε κά-
τω από το µαξιλάρι τους, είτε κάτω 
από το Χριστουγεννιάτικο δένδρο.

Στους ίδιους δρόµους γύρω από 
την πλατεία Οµονοίας, στα Χαυτεία, 
γύρω από το Σύνταγµα, κυκλοφο-
ρούσαν πλούσιοι και φτωχοί

Τότε η Χριστουγεννιάτικη Αθή-
να ξυπνούσε στους ανθρώπους την 
ποίηση της καλοσύνης και της αγά-
πης. Τα Χριστούγεννα έκαναν την 
πόλη να αφαιρεί για λίγο καιρό την 
απρόσωπη µάσκα της.

Γύρω από την πλατεία Οµονοί-
ας, στα Χαυτεία, γύρω από το Σύ-
νταγµα, κυκλοφορούσαν άλλοι µε 

σακούλες µε ψώνια, άλλοι µε χρι-
στουγεννιάτικα δωράκια µέσα σε 
κουτάκια που στα µάτια των µπό-
µπιρων έµοιαζαν µαγικά.

Κουραµπιέδες, 80 δραχµές η 
οκάΦωτό: Βούλα Παπαϊωάννου/ 
Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσεί-
ου Μπενάκη

Τις ηµέρες εκείνες το χέρι των 
πλουσίων που κατέβαιναν για ψώ-
νια στην Αθηνάς πήγαινε πάντα 
στην τσέπη όταν στο διάβα τους τύ-
χαινε κάποιος φτωχός. Ήταν τότε 
που τα Χριστούγεννα ήταν των πι-
στών.

Οι «παθιασµένοι» καταναλω-
τές δεν είχαν ακόµα εµφανιστεί να 
δώσουν έντονη την απόχρωση του 
χρήµατος στη γιορτή του Χριστού. 
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Όπως έγραψε ο Κωστής Παλαµάς µία γιορτινή µέρα του 1924:
«Μέσα µου λάµπουν ξάστεροι ουρανοί, και το κορµί µου, φάτνη ταπεινή, βλέπω

κι αλλάζει, γίνεται ναός. Ω! Μέσα µου γεννιέται ένας Θεός».

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην παλιά Αθήνα 



Στη γιορτή της απλότητας.Τα Χρι-
στούγεννα στην πόλη είναι απλω-
µένα καλάθια πλανόδιων από την 
Αιόλου ως την Αθηνάς και από το 
Μοναστηράκι ως τα Χαυτεία. Είναι 
πινακίδες από νέον στους δρόµους 
και αυτοκίνητα να γεµίζουν τους 
δρόµους της Σταδίου.

Οι λαχειοπώληδες εργάζονταν 
νυχθηµερόν διαλαλώντας την πρα-
µάτεια τους, το πρωτοχρονιάτικο 
Κρατικό Λαχείο έξω από το θρυλι-
κό µαγαζί του Μπακάκου στην Αγί-
ου Κωνσταντίνου.

Στη γιορτινή πρωτεύουσα που 
παλεύει να επουλώσει τις πλη-
γές του ελληνοτουρκικού πολέµου 
εγκαινιάζεται ο «κινηµατογράφος 
τσέπης» στο κατάστηµα των Μαγ-
γιόρου και Ρουσόπουλου στην οδό 
Ερµού.

«Ο θαυµάσιος κινηµατογράφος 
του Έδισον – µε 60 λεπτά!» που δι-
αλαλεί η διαφήµιση δεν είναι παρά 
µικρά βιβλιαράκια µε φωτογραφίες 
που αποτυπώνουν τις διαφορετικές 
φάσεις µιας κίνησης µε ένα γρήγο-
ρο ξεφύλλισµα. Κι όµως αρκούν για 
να συγκεντρώσουν πλήθη κόσµου 
που θέλουν να απολαύσουν το θέ-
αµα ως «το κάτι εξαιρετικό» για τις 
γιορτές του 1897.

Ο Αϊ Βασίλης
Ο ορθόδοξος Αϊ Βασίλης δεν εί-
ναι άλλος από τον Μέγα Βασίλειο 
της Καισαρείας, που καµία σχέση 
δεν έχει µε τον δυτικό Santa Claus 
(Άγιο Νικόλαο).

Στην αστική Ελλάδα θεωρείται 
πως η φιγούρα του έγινε γνωστή 
τη δεκαετία του ’50-’60, οπότε και 
οι ‘Ελληνες µετανάστες της Αµερι-

κής έστελναν στους συγγενείς τους 
χριστουγεννιάτικες κάρτες µε την 
φιγούρα του κοκκινοφορεµένου 
στρουµπουλού Santa.

Το έθιµο των δώρων στους 
άνδρες της τροχαίας
Την Πρωτοχρονιά του µακρινού 
1936 οι απλοί πολίτες δίνουν για 
πρώτη φορά δώρα στους τροχονό-
µους ανά την Ελλάδα.

Ο πληθυσµός των πόλεων (µε-
τά το προσφυγικό ρεύµα) έχει αρχί-
σει να αυξάνεται αλλά και οι δρό-
µοι να γεµίζουν µε αυτοκίνητα και 
άπειρους οδηγούς που δηµιουρ-
γούν κοµφούζιο.

Την Πρωτοχρονιά του µακρι-
νού 1936 οι απλοί πολίτες δίνουν 
για πρώτη φορά δώρα στους τρο-
χονόµους ανά την Ελλάδα

Οι πολίτες µε συµπάθεια παρα-
τηρούν το έργο των τροχονόµων 
ενώ οι καταστηµατάρχες κάνουν 
έναν µικρό έρανο για να το επαι-
νέσουν. Οι Αρχές το απορρίπτουν 
καθώς το θεωρούν δωροδοκία. Το 
περιστατικό φτάνει στα αφτιά του 
βασιλιά κι εκείνος βγαίνει µε τον 
οδηγό του στην οδό Ρηγίλλης και 
αφήνει γλυκά και κρασί ως δώρο 
στον τροχονόµο της περιοχής.

Ένα από τα γνωστότερα γλυκά 
που φτιάχνουν οι νοικοκυρές την 
περίοδο των γιορτών είναι οι κου-
ραµπιέδες. Παλαιότερα το παραδο-
σιακό γλύκισµα µε την άχνη κόστι-
ζε στους νοικοκυραίους 80 δραχµές 
η οκά.

Ακόµη παλιότερα, στις πρώτες 
δεκαετίες του 20ου αιώνα, τα παρα-
δοσιακά γλυκίσµατα που δεν έλει-
παν από το γιορτινό σπίτι των Ελ-

λήνων, οι βασιλόπιτες (προς… 
κυριολεκτικά τρεις κι εξήντα), φο-
ντάν, πτι φουρ, καραµελλέ, κονιάκ, 
λικέρ και πάστες σε «τιµάς των εργο-
στασίων», που έκαναν την στοά Αρ-
σακαείου να µοσχοβολά.

Στη δεκαετία του ’70 όπου η άν-
θιση του ελληνικού σινεµά αποτε-
λεί την είδηση της εποχής. Οι σταρ 
γίνονται εξώφυλλο στα περιοδικά 
και µπαίνουν σε γιορτινές µπάλες 
για να τραβήξουν τα βλέµµατα.

Το λαχείο συντακτών καταργεί-
ται επί Χούντας, γεγονός που δηµι-
ουργεί µεγάλη ένταση το 1968 στο 
δηµοσιογραφικό επάγγελµα

Το «λαχείο συντακτών»
Από το 1936 ως το 1968, η αγαπη-
µένη συνήθεια των Ελλήνων είναι 
η αγορά του «λαχείου συντακτών», 
για να έχουν «δικαίωµα στο όνει-
ρο». Οι τυχεροί λαχνοί µοιράζουν 
φοβερά για την εποχή δώρα, όπως 
«2 πολυκατοικίες, 2 ηλεκτρικά σπί-
τια, 90 διαµερίσµατα, 60 αυτοκίνη-
τα, εκατοµµύρια σε µετρητά», µέχρι 
και… «µετοχές της Πειραϊκής Πα-
τραϊκής και των τσιµέντων Τιτάν».

Το λαχείο συντακτών καταργεί-
ται επί Χούντας, γεγονός που δηµι-
ουργεί µεγάλη ένταση το 1968 στο 
δηµοσιογραφικό επάγγελµα.

Τα παιδιά όλης της Αθήνας κά-
θε Χριστούγεννα έχουν έναν κρυ-
φό πόθο. Να κάνουν επιδροµή στο 
Μινιόν. Το θρυλικό πολυκατάστη-
µα της Πατησίων, που ξεκίνησε από 
το µικρό «περίπτερον Μινιόν» του 
Γιάννη Γεωργακά το 1934, εξελίσ-
σεται στο µεγαθήριο του β’ µισού 
του 20ου αιώνα στην Αθήνα.

Ο 6ος όροφος ανοίγει για το 

κοινό µόνο την περίοδο των γιορ-
τών, και εκεί τα γλυκίσµατα, οι Άι 
Βασίληδες, οι τηλεοπτικές οθόνες 
– πρωτοπορία για την εποχή και οι 
προσφορές αποτελούν από µόνα 
τους λόγο ταξιδιού στην πόλη.

Λίγοι είναι οι Αθηναίοι που δεν 
φωτογραφήθηκαν µε τον αγέλαστο 
Άη Βασίλη του Μινιόν, κι ακόµα λι-
γότεροι εκείνοι που δεν πάτησαν 
ποτέ τις κυλιόµενες σκάλες του στις 
δεκαετίες του ’70 και του ’80. Τότε 
που στον έκτο όροφο έρχονταν οι 
ήρωες της Disney και η Μις Πίγκι 
–που είχε έρθει µια χρονιά παρέα 
τον Κέρµιτ- προκάλεσε κύµα πανι-
κού, γιατί ήταν πολύ ψηλή και µεγά-
λη για τα πεντάχρονα που την αντί-
κριζαν, µεγαλύτερη κι απ’ την ίδια τη 
ζωή. Ήταν η εποχή που τα πιτσιρίκια 
έβγαιναν κλαµένα από το καµαρίνι 
του Γιώργου Κωνσταντίνου, που εί-
χε κάνει εµφανίσεις για τα παιδιά 
στο πλαίσιο των γιορτών, γιατί «δεν 
ήθελε να µας δώσει αυτόγραφο», 
σε αντίθεση µε τον Θανάση Βέγγο 
που, µια άλλη χρονιά, και αυτόγρα-
φα µοίραζε και καραµέλες.

Σε αυτές τις δεκαετίες στριµώ-
χνονταν τα παιδιά των εργαζοµέ-
νων της Ολυµπιακής, στην εξέδρα 
του Goodbye στο αεροδρόµιο του 
Ελληνικού, για να δουν από κοντά 
τον Άη Βασίλη που πρωτοτυπούσε 
ερχόµενος µε το ελικόπτερο και µοί-
ραζε ξανθές Bibibo και άλλα παιχνί-
δια της El Greco. ∆εν ήταν όλα τόσο 
αγαπησιάρικα βέβαια. Μερικές φο-
ρές γιορτιάρες µέρες έπεφτε και κα-
µιά «ψιλή», όπως το 1985 στην ντί-
σκο Μπαρµπαρέλα, όταν οι ουρές 
έφταναν στη Συγγρού και σπρώξε 
σπρώξε ο κόσµος έσπασε την πόρ-
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Το έθιμο του
χριστουγεννιάτικου
δένδρου
Το έθιµο του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου 
εισήχθη στην Ελλάδα επί 
Βαυαροκρατίας, όταν τα 
Χριστούγεννα του 1834 
στολίστηκε µε δέντρο η 
κατοικία του Όθωνα στο 
Ναύπλιο και συνεχίστηκε 
τα επόµενα χρόνια στο 
παλάτι των Αθηνών. 
Στις 24 ∆εκεµβρίου 
1843 στήθηκε για πρώτη 
φορά χριστουγεννιάτικο 
δέντρο σε ελληνικό σπίτι 
και συγκεκριµένα στο 
αρχοντικό του Ναξιώτη 
Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου, 
γενικού Προξένου της 
Ρωσίας στην Αθήνα. Το 
έθιµο, σε αντίθεση µε την 
υπόλοιπη Ευρώπη, άργησε 
να εξαπλωθεί στην χώρα 
µας. Μόλις την δεκαετία 
του τριάντα κάποια αστικά 
σπίτια άρχισαν να στολίζουν 
χριστουγεννιάτικο δέντρο, 
ενώ µεταπολεµικά το έθιµο 
διαδόθηκε ταχύτατα τόσο στις 
πόλεις όσο και στην ύπαιθρο 
χώρα. Μια προσπάθεια 
να αντικατασταθεί το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο 
µε το ελληνοπρεπέστατο 
καραβάκι στα µέσα της 
δεκαετίας του εβδοµήντα δεν 
ευοδώθηκε.

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην παλιά Αθήνα 
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Σε κρίσιμη
κατάσταση
ο εργαζόμενος
στην καθαριότητα
του Δήμου
Σαρωνικού 

Μετά τον σοβαρό τραυµατισµό του από αυτοκί-
νητο το οποίο και έπεσε πάνω του την ώρα που ερ-
γαζόταν σε απορριµµατοφόρο στη λεωφόρο Σου-
νίου, ο 52χρονος υπάλληλος καθαριότητας του 
∆ήµου Σαρωνικού νοσηλεύεται σε κρίσιµη αλλά 
σταθερή κατάσταση στη µονάδα εντατικής θερα-
πείας του ΚΑΤ.

Σύµφωνα µε τον ∆ήµαρχο, Π. Φιλίππου “ο ερ-
γαζόµενος έχει σπασµένη λεκάνη και ακρωτηρι-
ασµένο πόδι. η κατάστασή του θεωρείται στάσιµη 
και οι γιατροί δίνουν µεγάλο αγώνα” 

Για το περιστατικό, ο κ. Φιλίππου, είπε ότι εί-
ναι τελείως αδικαιολόγητο, υπάρχει φωτισµός, 
το απορριµµατοφόρο, είχε ανάψει αλάρµ. “Όσοι 
δουλεύουν στα απορρίµµατα είναι ήρωες και πρέ-
πει να τους προσέχουµε”, πρόσθεσε. 

Δήμος Χαλανδρίου:
Οι μαθητές ανακύκλωσαν
και πήραν ηλεκτρικά
ποδήλατα 
∆ύο ηλεκτρικά ποδήλατα παραδό-
θηκαν στους µαθητές του 2ου ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Χαλανδρίου – Λίτσειου, 
οι οποίοι συµµετείχαν στην πρόσφα-
τη ενηµερωτική δράση για τους µπλε 
κάδους, που οργάνωσαν η Ελληνική 
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(ΕΕΑΑ) και ο ∆ήµος Χαλανδρίου, 
στην Κεντρική Πλατεία της πόλης.

Στο δηµαρχείο Χαλανδρίου όπου 
έγινε η παράδοση των ποδηλάτων, 
τους µαθητές και τη διευθύντρια του 
2ου ∆ηµοτικού κ. Μαρία Παπαϊωάν-
νου, υποδέχτηκε ο δήµαρχος Χαλαν-
δρίου Σίµος Ρούσσος. Ο δήµαρχος 
απάντησε στις ερωτήσεις των παιδιών 
για τη λειτουργία και τη φόρτιση των 
ποδηλάτων και τους ευχήθηκε καλές 
βόλτες.

«Ως ∆ήµος, έχουµε εγκαταστή-
σει πολλά ξεχωριστά ρεύµατα διαλο-
γής, µπλε κάδο, κίτρινο, καφέ, µοβ για 
τα ρούχα, ανακύκλωση τηγανέλαιων, 
ηλεκτρικών συσκευών, ελαστικών κα, 
και προσδοκούµε οι πολίτες να τα αξιο-
ποιήσουν στο έπακρο», σχολίασε ο Σί-
µος Ρούσσος µετά την παράδοση των 
ποδηλάτων».

Οι δήμοι καταθέτουν ενστάσεις για
τις αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες 

X
ρονικό περιθώριο 
έως τις 20 Ιανουα-
ρίου 2023 έχουν οι 
∆ήµοι όλης της χώ-

ρας προκειµένου να υποβάλ-
λουν τις ενστάσεις για υπερβολι-
κές αυξήσεις στις αντικειµενικές 
αξίες των ακινήτων. Μέχρι την 
ανωτέρω ηµεροµηνία θα πρέ-
πει να υποβάλουν αιτιολογηµέ-
νη γνώµη για τις τιµές ζώνης της 
περιοχής τους και οι οποίες πρέ-
πει να υποβληθούν στο ηλεκτρο-
νικό σύστηµα του υπουργείου οι-
κονοµικών.

Πρώτος στο «χορό» των εν-
στάσεων εισήλθε ο ∆ήµος Αθη-
ναίων. Ο ∆ήµος Αθηναίων ζητά 
να επανακαθοριστούν οι αντι-
κειµενικές αξίες στο σύνολο των 

διαµερισµάτων της Αθήνας, κα-
θώς έχουν διαπιστωθεί αδικίες 
και µεγάλες στρεβλώσεις. Συ-
γκεκριµένα, ο δήµαρχος Αθη-
ναίων Κώστας Μπακογιάννης 
εισηγήθηκε η µέγιστη αύξηση 

της τιµής των αντικειµενικών 
αξιών στα όρια του δήµου να µην 
ξεπεράσει το 55% συγκριτικά µε 
τις τιµές του 2021. Σε σχέση µε 
τις ισχύουσες τιµές του 2021, η 
αναπροσαρµογή των αντικειµε-

νικών αξιών επέφερε αυξήσεις 
που κυµαίνονται από +45% έως 
και +94,74%, σε 30 ζώνες εντός 
του ∆ήµου της Αθήνας και κυρί-
ως στα χαµηλής συναλλακτικής 
αξίας ακίνητα.

Το προσεχές διάστηµα ανα-
µένεται δεκάδες δήµοι να ακο-
λουθήσουν το παράδειγµα του 
µεγαλύτερου ∆ήµου της χώρας 
υποβάλλοντας ενστάσεις. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες 
για όσες ενστάσεις γίνουν δε-
κτές θα επαναληφθεί η διαδικα-
σία καθορισµού τιµών εκκίνη-
σης. Ωστόσο, οι νέες τιµές ζώνης 
που θα προκύψουν δεν θα έχουν 
αναδροµική ισχύ κάτι που ση-
µαίνει ότι δεν αλλάξει ο ΕΝΦΙΑ 
που καταβλήθηκε.

Πέθανε ξαφνικά ο ∆ήµαρχος
Τροιζηνίας - Μεθάνων Σπύρος Πολλάλης

Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία 
της Τροιζηνίας και των Μεθά-
νων, καθώς απεβίωσε ξαφνι-
κά τα ξηµερώµατα της Τρίτης 
27 ∆εκεµβρίου, ο ∆ήµαρχος 
Σπύρος Πολλάλης σε ηλικία 
60 ετών.

Οι πρώτες πληροφορίες 
κάνουν λόγο για καρδιακή 

ανακοπή. Ο Υποναύαρχος 
(ε.α) Πολεµικού Ναυτικού 
Σπύρος Χ. Πολλάλης, εί-
χε καταταγεί στο Πολεµικό 
Ναυτικό το 1980 και από το 
1984 του απονεµήθηκε ο βαθ-
µός του Σηµαιοφόρου. Είχε 
εκλεγεί ως ∆ήµαρχος Τροι-
ζηνίας - Μεθάνων στις δηµο-

τικές εκλογές του 2019 µε πο-
σοστό 58,57% στον δεύτερο 
γύρο και είχε δηλώσει πως 
θα είναι εκ νέου υποψήφιος 
στις αυτοδιοικητικές εκλογές 
του 2023.

Ο Σπύρος Πολλάλης ήταν 
πατέρας δύο παιδιών, του 
Χρήστου και την Μαρίας. 

ΕΝ ΟΙΚΩ... 
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Σ
αφείς αναφορές στο 
προεκλογικό σκηνικό 
που έχει στηθεί στο 
δήµο Πεντέλης είχε 

το µήνυµα για τις Άγιες Ηµέρες, 
του πρώην δηµάρχου και επικε-
φαλής της «∆ηµοτικής Συµµαχί-
ας» ∆ηµήτρης Στεργίου - Καψά-

λης. Χαρακτηριστικά, ανέφερε: 
“Ζούµε µια περίοδο που η έλλει-
ψη της αξιοκρατίας και της ικα-
νότητας σε όλα τα επίπεδα εξου-
σίας ανέδειξε τη διαφθορά και 
την ανικανότητα σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό και τοπικό επίπεδο και 
την ευθύνη την έχουµε όλοι.

Η ενότητα, η αξιοκρατία και 
η καθαρότητα που πάντα διακή-
ρυξα και εφαρµόζω ως επικεφα-
λής του συνδυασµού “∆ηµοτική 
Συµµαχία”, είναι η µόνη λύση σε 
τοπικό επίπεδο και το ζητούµενο, 
κάτι που σηµατοδοτώ στην πρά-
ξη µε την επί 21 χρόνια δηµαρχι-

ακή µου λειτουργία, παραβλέ-
ποντας πολλές φορές και πολλά 
που µε εντυπωσιάζουν αρνητι-
κά, έχοντας σαν πρώτη προτε-
ραιότητα τον τόπο και τους αν-
θρώπους του µε σεβασµό στη 
Σαρακατσάνικη και Πεντελι-
ώτικη καταγωγή µου, τη δια-

δροµή µου και την επί 21 χρόνια 
εµπιστοσύνη σας.

Είµαι παρών για την ενότη-
τα και µόνο και τον δήµαρχο που 
αυτή και η καταµετρηµένη άπο-
ψή σας προεκλογικά θα αναδεί-
ξει».

Προεκλογικός αναβρασμός 
στο ∆ήμο Πεντέλης 

Συνολικό µήκος που 
θα ανέρχεται στα 1,3 
χιλιόµετρα θα έχει το 
υπογειοποιηµένο τµή-
µα της Λεωφόρου Πο-
σειδώνος, εκ των οποί-
ων έχουν ήδη σκαφτεί 
τα 2/3 και οι εργασί-
ες βρίσκονται µπρο-
στά από το χρονοδιά-
γραµµα, σύµφωνα µε 
την πιο πρόσφατη ενη-
µέρωση που είχαµε. Το έργο υλοποιείται µε την τεχνική 
του cut and cover. Το υπογειοποιηµένο τµήµα θα κατα-
σκευαστεί επιτόπου µε «κουτιά οπλισµένου σκυροδέµα-
τος» τα οποία στην τελική τους µορφή θα αποδώσουν 3 
λωρίδες ανά ρεύµα κυκλοφορίας, όπως δηλαδή είναι και 

σήµερα στο υφιστάµε-
νο τµήµα. Το ανώτατο 
επιτρεπόµενο όριο τα-
χύτητας στο υπόγειο 
τµήµα θα είναι 70 χλµ/
ώρα. Το υπογειοποιη-
µένο τµήµα θα ξεκινά 
από  την παραλία Αλί-
µου και θα φθάνει έως 
το ύψος της µαρίνας 
του Ελληνικού. Μάλι-
στα, όταν ολοκληρω-

θεί το έργο, δεν θα χρειαστεί να διακοπεί η κυκλοφορία 
της Ποσειδώνος, µιας και µέσα σε ένα βράδυ ο υφιστά-
µενος άξονας θα «κουµπώσει» µε το νέο υπογειοποιοποι-
ηµένο τµήµα του. Σηµειώνεται ότι η ολοκλήρωση του έρ-
γου υπολογίζεται στα τέλη του 2024.

Πολύ... µπροστά η υπογειοποίηση της παραλιακής Μειώσεις και απαλλαγές 
προβλέπουν τα δηµοτικά
τέλη του Αµαρουσίου 

Τη µείωση ή την απαλλαγή των δηµοτικών τελών για το έτος 2023 
σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και σε Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ι-
αβίωσης (ΣΥ∆) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύουν στο 
όρια του ∆ήµου Αµαρουσίου, αποφάσισε οµόφωνα το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Αµαρουσίου, µετά από εισήγηση της δηµοτικής Αρχής, 
στην πρόσφατη συνεδρίαση του Σώµατος.

Ο δήµαρχος Αµαρουσίου κ. Θεόδωρος Αµπατζόγλου δήλωσε 
σχετικά: «Στην πόλη µας, στο πλαίσιο της κοινωνικής µας πολιτικής, 
ένα ισχυρό δίκτυ κοινωνίας προστασίας αγκαλιάζει όσους έχουν 
ανάγκη, ώστε κανείς να µην νοιώθει µόνος και αβοήθητος.

Οι κοινωνικές δοµές του ∆ήµου µας, µε τη ευγενική συνδροµή 
των εθελοντών και των χορηγών µας θα βρίσκονται και τη νέα χρο-
νιά στο πλευρό των ευπαθών συµπολιτών µας, προσφέροντας την 
στήριξη και τη φροντίδα που έχουν ανάγκη».

Στην προηγούµενη συνεδρίαση, το Σώµα είχε εγκρίνει κατά 
πλειοψηφία την διατήρηση των δηµοτικών τελών στα ίδια επίπεδα 
και το 2023 όπως και τις προηγούµενες χρονιές.

Στα άκρα η κόντρα στο Δήμο Μαραθώνος 
Κατόπιν της έντονης διαµαρτυρίας  µελών της Αντιπολί-
τευσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στον αύλειο χώρο του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος Νέας Μάκρης, ο ∆ήµος Μαρα-
θώνος µε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ενηµερώνει 
τους πολίτες, µεταξύ άλλων, τα εξής:  

“Η διαδικασία της ψήφισης Τεχνικού Προγράµµατος 
και Προϋπολογισµού είναι κορυφαία για ένα ∆ήµο και δεν 
αποτελεί εργαλείο κατά της ∆ηµοτικής Αρχής. Όσοι βλέ-
πουν για τον εαυτό τους µόνο το ρόλο του επικριτή, θα πρέ-
πει να ανησυχούν που δεν έχουν προτάσεις και όχι γιατί η 
∆ηµοτική Αρχή υλοποιεί το πρόγραµµά της.

Όλες οι προτάσεις  για τοπικά  έργα στις ∆ηµοτικές Κοι-
νότητες, είτε έχουν ήδη ενσωµατωθεί, είτε θα ενταχθούν 
στο Τεχνικό Πρόγραµµα  του ∆ήµου στην επόµενη τροπο-
ποίησή του, όπως κάναµε και κατά το παρελθόν. 

Υπενθυµίζουµε ότι στο τελευταίο διά ζώσης ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο οι θέσεις των µελών της Αντιπολίτευσης ήταν 
κενές. 

Εµείς, ως ∆ηµοτική Αρχή δεν υποτάσσουµε το δηµό-
σιο συµφέρον και το καλό του τόπου µας σε µικροπολιτι-
κές σκοπιµότητες.

Έκαστος εφ’ ω ετάχθη.”

ΕΝ ∆ΗΜΩ/
Του Πέτρου Κουβάτσου 

Νέα παιδική χαρά “κόσµηµα” στην Ηλιούπολη 
Γεµάτη παιχνίδια, χρώµα αλλά και 
ασφάλεια είναι η παιδική χαρά της Πλα-
τείας Αναγνωσταρά στο ∆ήµο Ηλιούπο-
λης, η οποία παραδόθηκε πριν από λί-
γες ηµέρες.  

«Η συγκεκριµένη παρέµβαση, σε 
συνδυασµό µε την πρόσφατη ασφαλ-
τόστρωση, αναβαθµίζει στο σύνολό της 
την Πλατεία Αναγνωσταρά και την κα-

θιστά ακόµα περισσότερο επισκέψιµη», 
σηµειώνει ο ∆ήµαρχος Ηλιούπολης κ. 
Γιώργος Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι 
«συνεχίζουµε τους προσεχείς µήνες µε 
την αναβάθµιση επιπλέον παιδικών χα-
ρών: 
– Παιδική χαρά Πλατείας Παπαδιαµά-
ντη 
– Παιδική χαρά Πλατείας Ευρώπης 

– Παιδική χαρά Πλατείας Ανεξαρτησίας 
– Παιδική χαρά Πανταζή και Λαγκαδί-
ων 
– Παιδική χαρά Ηρώων Πολυτεχνείου 
και Εθνάρχου Μακαρίου 
– Παιδική χαρά Θεσσαλίας και Μακε-
δονίας 
– Παιδική χαρά Κύπρου και Σαντορί-
νης».
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Τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς 
ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΡΟΔΙ, ΤΟ ΦΛΟΥΡΙ Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ,
ΤΟ ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

H
βασιλόπιτα, το φλουρί, 
το σπάσιμο του ροδιού, 
το ποδαρικό, τα κάλα-
ντα αποτελούν για πολ-

λά νοικοκυριά πατροπαράδοτα έθι-
μα που τιμούνται κάθε χρόνο, τέτοιες 
μέρες.

«Η αρχή και το τέλος, ως όρια 
στον κύκλο του χρόνου, στον κύ-
κλο της ζωής αλλά και σε διαδικα-
σίες κοινωνικές και οικονομικές, ση-
μαίνονται με μια σειρά από πίστεις, 
δοξασίες και εθιμικά δρώμενα. Έτσι 
και η αρχή του έτους, η Πρωτοχρο-
νιά, στην κορύφωση του Δωδεκαη-
μέρου, διατηρεί την ιδιαίτερη σημα-
σία που είχε παλιότερα, όταν η καλή 
χρονιά συνδεόταν με την καλή σο-
δειά και οι ανθρώπινες δραστηριό-
τητες ήταν σε στενή αλληλεπίδρα-
ση με τη φύση» εξηγεί η εθνολόγος 
και λαογράφος, προϊσταμένη Συλλο-
γών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊ-
κής Τέχνης του Μουσείου Νεότερου 
Ελληνικού Πολιτισμού, Παναγιώ-
τα Ανδριανοπούλου και συνεχίζει: 
«Στα προχριστιανικά χρόνια κάθε 
Σεπτέμβριο (κάτι που έχει διατηρή-
σει ως τις μέρες μας η εβραϊκή θρη-
σκεία), τώρα πλέον κάθε Ιανουάριο 
για τους χριστιανικούς πληθυσμούς, 
η Πρωτοχρονιά είναι ίσως η μέρα 
που συγκεντρώνει τις περισσότερες 
ευχές και ιεροπραξίες για ευ-ετηρία 
και καλοτυχιά: το ρόδι που -παλιότε-
ρα λειτουργημένο στην εκκλησία το 
πρωί της Πρωτοχρονιάς- σπάει ο νοι-
κοκύρης στο κατώφλι του σπιτιού, και 

ο βολβός που κοσμεί τις εξώπορτες 
συμβολίζοντας την αναγεννητική δύ-
ναμη της γης, τα τυχερά παίγνια και 
το φλουρί της βασιλόπιτας, τα κάλα-
ντα της παραμονής και το ποδαρικό 
ανήμερα: όλα καλούν την θεά τύχη 
σε κάθε σπιτικό», συμπληρώνει.

Παλιότερα, τα κάλαντα λέγο-
νταν το βράδυ της παραμονής και 
όχι πρωί όπως συνηθίζεται σήμε-
ρα. «Από την παραμονή κάλαντα 
με ευχές για καλοτυχιά ακούγονταν 
σε κάθε γωνιά της χώρας, αστική, 
ημι-αστική ή αγροτική. Παλιότερα 
από ομάδες ενηλίκων αποβραδίς, 
σταδιακά κυρίως από παιδιά, το 
πρωί της παραμονής, τα κάλαντα της 
Πρωτοχρονιάς ακολουθούσαν τους 
στιχουργικούς κανόνες και τη γλώσ-
σα κάθε περιοχής, πριν επικρατή-
σει η μορφή των αστικών καλάντων 
«Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά», αναφέ-
ρει η Π. Ανδριανοπούλου.

Βασική θέση στο εορταστικό 
τραπέζι από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα έχει η πίτα και το λεγόμενο 
«μάντεμα». Προσαρμοσμένη στις 
διατροφικές συνήθειες και τα υλικά 
κάθε τόπου, η πίτα ένωνε και ενώ-
νει τους συνδαιτημόνες γύρω από 

το «μάντεμα» της καλοτυχιάς που 
φέρνει το κρυφό φλουρί. Στη Θεσ-
σαλία και τη Μακεδονία η παρα-
δοσιακή βασιλόπιτα ήταν και είναι 
αλμυρή. Στο παρελθόν τα «μαντέ-
ματα» είχαν σχέση με την επαγγελ-
ματική δραστηριότητα της οικογένει-
ας: μαλλί για τους κτηνοτρόφους και 
σπόρους από όσπρια ή κομματάκια 
άχυρο, για τους καλλιεργητές. Η βα-
σιλόπιτα όπως έχει επικρατήσει σή-
μερα ως γλύκισμα, έχει μικρασια-
τικές καταβολές. Οι γλυκές γεύσεις 
που αφήνουν τα υλικά της πίτας και 
των γλυκισμάτων των ημερών, νοη-
ματοδοτούν ένα γλυκό νέο έτος.

Την παραμονή της Πρωτοχρο-
νιάς σε αρκετά μέρη, όπως στην 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, εξακολου-
θούν να τηρούνται ιδιαίτερα έθι-
μα. Τα περίφημα Ρογκάτσια απο-
τελούνται από ομάδες, ντυμένες με 
φουστανέλες και αρματωμένες με 
σπαθιά, οι οποίες με τη συνοδεία 
ζουρνάδων και νταουλιού περιδια-
βαίνουν δρόμους, σπίτια και κατα-
στήματα των πόλεων. Μοιράζοντας 
ευχές για καλοτυχία συγκεντρώ-
νουν φιλέματα για κοινωφελείς 
σκοπούς. Έτσι, αναβιώνει η αλλο-

τινή αλληλεγγύη και αλληλοβοή-
θεια της κοινότητας. Στο χωριό Πα-
παγιάννη στη Φλώρινα, ανήμερα το 
πρωί της Πρωτοχρονιάς, κάτοικοι με 
ζωόμορφες μεταμφιέσεις και κου-
δούνια τριγυρνούν στους δρόμους 
του χωριού συνοδεία χάλκινων ορ-
γάνων. Υπό κανονικές συνθήκες, 
καταλήγουν σε μεγάλο χορό στην 
πλατεία, ξορκίζοντας με αυτόν τον 
τρόπο τις σκοτεινές δυνάμεις και τις 
απειλές της σοδειάς. Στην Καστοριά, 
την Κοζάνη και γενικότερα στη Δυ-
τική και Κεντρική Μακεδονία υπάρ-
χουν παρόμοιας ερμηνείας εθιμικά 
δρώμενα. Στα Αρκουτσάρια στο χω-
ριό Κλεισούρα, άνδρες φορούν μα-
κεδονομαχικές φορεσιές και ζωό-
μορφες μάσκες. Στο Επταχώρι, οι 
Μπουμπαραίοι φέρουν κουδούνια 
και έχουν μορφές ζώων. Γνωστοί 
για τη...δράση τους είναι και η ποντι-
ακής καταγωγής Μωμό(γ)εροι.

«Ας κλείσουμε με μια εικόνα 
από τη Θράκη» επισημαίνει η Π. 
Ανδριανοπούλου, και καταλήγει: 
«Ομάδες παιδιών κρατώντας γυμνά 
κλαδιά αγριοκυδωνιάς, σουρβιάς, 
στολισμένα με κουρελάκια και κα-
ραμελάκια καλωσορίζουν το χρόνο 

στους δρόμους ευχόμενα:
Σούρβα σούρβα, γιρό κουρμί
γιρό κουρμί, γιρό σταυρί
σαν ασήμι, σαν κρανιά
κι του χρόν’ ούλ’ γιροί,ούλ’ γιροί 
καλόκαρδοι.
Σούρβα σούρβα για χαρά
γιά σταφίδις, γιά παρά
γιά καρύδις, γιά μπαντέμια
γιά ένα ξυλουκέρατου».

Κάλαντα με λουκάνικα 
Τα κάλαντα με τα λουκάνικα είναι 
ένα πανάρχαιο έθιμο της Πρωτοχρο-
νιάς, για την περιοχή του Οροπεδί-
ου Λασιθίου. Κανείς δεν μπορεί να 
τοποθετήσει τον χρόνο έναρξής του. 
Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Οροπε-
δίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης, 
το έθιμο αναβίωσε και φέτος την πα-
ραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπως συ-
νέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

 «Αποτελεί στον τόπο μας, μέρος 
της παράδοσης την οποία διατηρού-
με ευλαβικά. Μαθητές των σχολεί-
ων μας, βγήκαν με μαγκούρες για 
τα παραδοσιακά κάλαντα της Πρω-
τοχρονιάς και οι νοικοκύρηδες των 
σπιτιών που άνοιξαν τις πόρτες τους, 
αντί για φιλοδώρημα κρέμασαν 
λουκάνικα στις μαγκούρες» είπε ο 
κ. Στεφανάκης που συμπλήρωσε 
ότι το έθιμο σχετίζεται με τη νηστεία 
των εορτών, τις προετοιμασίες που 
κάνουν τα νοικοκυριά για την Πρω-
τοχρονιά αλλά και τα κάλαντα που 
παραδοσιακά λένε τα παιδιά, πλημ-
μυρίζοντας με ήχους τους δρόμους.

Παλιότερα από ομάδες ενηλίκων αποβραδίς, σταδιακά κυρίως από παιδιά, 
το πρωί της παραμονής, τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς ακολουθούσαν

τους στιχουργικούς κανόνες και τη γλώσσα κάθε περιοχής, πριν
επικρατήσει η μορφή των αστικών καλάντων «Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά»
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πό την πρώτη Ιανουαρί-
ου θα τεθούν σε εφαρµο-
γή οι νέες χρεώσεις και 
οι κρατικές επιδοτήσεις 

για τον πρώτο µήνα του έτους στους 
λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύ-
µατος για ιδιώτες και επαγγελµατίες. 
Κατά τις επίσηµες ανακοινώσεις που 
έκανε στις 23/12 ο υπουργός Ενέργει-
ας Κώστας Σκρέκας, το συνολικό κε-
φάλαιο που θα διατεθεί σε επιδοτήσεις 
για τις χρεώσεις Ιανουαρίου ανέρχε-
ται σε 840 εκατ. ευρώ, δηλαδή το δι-
πλάσιο από αυτό που αξιοποιήθηκε 
τον ∆εκέµβριο.

Για όλες τις παροχές κύριας και µη 
κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηµατικά 
κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, η 
κλιµακωτή επιδότηση για τον Ιανουά-
ριο διαµορφώνεται ως εξής:
-Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώ-
ρες, η επιδότηση διαµορφώνεται στα 
330 ευρώ ανά µεγαβατώρα (ή 33 λε-
πτά ανά κιλωβατώρα). Η κατηγορία 
αυτή αφορά το 9 στα 10 νοικοκυριά 
Ελλάδα.
-Για κατανάλωση από 501 έως 1000 
κιλοβατώρες, η επιδότηση διαµορφώ-
νεται στα 280 ευρώ ανά µεγαβατώρα.

Αναλυτικά παραδείγµατα
1. Ένα νοικοκυριό µε µέση µηνιαία κα-
τανάλωση 400 kwh/µήνα θα πλήρω-
νε 199 ευρώ χωρίς την επιδότηση και 
τελικά µε την επιδότηση θα πληρώσει 
67 ευρώ.
2. Ένα νοικοκυριό µε µέση µηνιαία κα-
τανάλωση 700 kwh/µήνα θα πλήρω-
νε 349 ευρώ χωρίς την επιδότηση και 
τελικά µε την επιδότηση θα πληρώσει 
128 ευρώ. Ενώ αν εξοικονοµήσει και 
15% στην κατανάλωση του θα πληρώ-

σει 118 ευρώ.
3. Ένα νοικοκυριό µε µέση µηνιαία κα-
τανάλωση 1.200 kwh/µήνα θα πλή-
ρωνε 598 ευρώ χωρίς την επιδότηση 
και τελικά µε την επιδότηση θα πλη-
ρώσει 255 ευρώ. Ενώ αν εξοικονοµή-
σει και 15% στην κατανάλωση του θα 
πληρώσει 220 ευρώ.

Εάν δε, ένα νοικοκυριό µειώσει 
την κατανάλωση κατά 15% σε σχέση 
µε το 2021 η επιδότηση αυξάνεται κα-
τά 50 ευρώ ανά µεγαβατώρα.

Τα επαγγελµατικά τιµολόγια
-Για κατανάλωση έως 35 KVa και 
2.000 κιλοβατώρες µηνιαία κατανά-
λωση, η επιδότηση διαµορφώνεται 
στα 292 ευρώ η µεγαβατώρα
-Για κατανάλωση έως 35 KVa και πά-
νω από 2.000 κιλοβατώρες αλλά και 
για τα υπόλοιπα τιµολόγια, η επιδότη-
ση διαµορφώνεται στα 134 ευρώ η κι-

λοβατώρα
-Για τους αγρότες, η επιδότηση θα εί-
ναι οριζόντια και θα ανέρχεται σε 330 
ευρώ ανα µεγαβατώρα.

Φυσικό αέριο
Για το φυσικό αέριο, η ∆ΕΠΑ Εµπορί-
ας σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους 
παρόχους θα δώσει µία οριζόντια επι-
δότηση που ανέρχεται στα 20 ευρώ 
ανά θερµική µεγαβατώρα για όλους 
τους οικιακούς καταναλωτές του φυ-
σικού αερίου. Η επιδότηση αφορά 
700.000 καταναλωτές ανεξαρτήτως 
µεγέθους, εισοδήµατος και παρόχων.

Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο
Για τα νοικοκυριά που είναι ενταγµέ-
να στο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο, 
η επιδότηση διαµορφώνεται στα 378 
ευρώ ανά µεγαβατώρα. Απορροφάται 
σχεδόν το 100% της αύξησης.

Το συνολικό κόστος της επιδότη-
σης για τα νοικοκυριά ανέρχεται στα 
470 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό πο-
σό της επιδότησης για νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις τον Ιανουάριο του 2023 
ανέρχεται σε 840 εκατ. ευρώ και είναι 
διπλάσιο από τον µήνα ∆εκέµβριο.

Τα τιµολόγια
που ανακοίνωσαν οι πάροχοι
Η ∆ΕΗ ανακοίνωσε άνοδο των τιµών 
περίπου κατά 11 λεπτά σε σχέση µε το 
τιµοκατάλογο του ∆εκέµβρη. Έτσι η 
τιµή της κιλοβατώρας για τον επόµε-
νο µήνα θα διαµορφωθεί για τα οικια-
κά τιµολόγια έως τις 500 κιλοβατώρες 
στα 48,9 λεπτά (από 0,38 ευρώ) αυξη-
µένη κατά 28% ενώ πάνω από την κα-
τανάλωση των 500 κιλοβατώρων, το 
κόστος ανεβαίνει στα 50,01 λεπτά.

Κοντά στην ∆ΕΗ κινείται και η 
Elpedison καθώς οι αντίστοιχες τι-

µές για τον µήνα ∆εκέµβριο είναι 45 
λεπτά για το πρόγραµµα Electicity 
Home Day έναντι 35 λεπτών τον ∆ε-
κέµβριο. Στο πρόγραµµα µε πάγιο 5 
ευρώ (Elpedison Συνέπεια Day) το 
κόστος ανέρχεται σε 42,27 λεπτά ανά 
κιλοβατώρα από 32,27 τον προηγού-
µενο µήνα (∆εκέµβριο).

Η Protergia µε πάγιο 5 ευρώ στο 
«Protergia Οικιακό Energy Save» δια-
µόρφωσε τις τιµές στα 44,8 λεπτά ανά 
κιλοβατώρα από 36,8 λεπτά τον ∆ε-
κέµβριο. Στα 48 λεπτά ανά κιλοβατώ-
ρα εµφανίζεται το τιµολόγιο στο νέο 
πρόγραµµα «Protergia Οικιακό MVP 
Reward» που προσφέρει έκπτωση συ-
νέπειας.

Στα 36 λεπτά ανά κιλοβατώρα, µε 
την έκπτωση συνέπειας του 20%, δια-
µορφώνεται τον Ιανουάριο το τιµολό-
γιο του προγράµµατος «GENEROUS 
Home» της ΗΡΩΝ ενώ χωρίς την έκ-
πτωση η τιµή φτάνει τα 45 λεπτά ανά 
κιλοβατώρα. Οι αντίστοιχες τιµές τον 
∆εκέµβριο ήταν 30,4 και 38 λεπτά ανά 
κιλοβατόρα.

Με κατηγοριοποίηση τιµών εµ-
φανίζεται η NRG καθώς η εταιρεία 
προσφέρει το βασικό οικιακό πακέ-
το (ΝRG On time) µε πάγιο 4,8 ευρώ 
προς 0,40 ευρώ ανά κιλοβατώρα µε 
έκπτωση συνέπειας 15%, µε 0,43 λε-
πτά µε έκπτωση συνέπειας 10% και µε 
0,48 λεπτά χωρίς την έκπτωση. Η αντί-
στοιχη χρέωση του προηγούµενου µή-
να ήταν 0,319 λεπτά.

Ανταγωνιστικότερες χρεώσεις εµ-
φανίζει η Ελληνικό Φυσικό Αέριο, 
προσφέροντας τιµολόγια µε 0,358 
ευρώ/κιλοβατώρα έναντι 29,8 λεπτά 
τον προηγούµενο µήνα, αυξηµένα κα-
τά 24%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/

∆είτε πως διαµορφώνονται για τον πρώτο µήνα του 2023
η κλιµακωτή επιδότηση,  για όλες τις παροχές κύριας και µη κύριας 
κατοικίας, χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια και ανεξαρτήτως εταιρείας

ΡΕΥΜΑ
Τι θα πληρώσουμε

τον Ιανουάριο
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Σταυρούλα Χρυσαειδή:
Τι απαντά για τον χωρισμό της
με τον Παναγιώτη Τριβυζά

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Άδωνις Γεωργιάδης: Η οικογενειακή 
φωτογραφία µε την Ευγενία
Μανωλίδου και τα παιδιά τους
Τα Χριστούγεννα, όπως και αύριο 
Πρωτοχρονιά, τα οικογενειακά τραπέ-
ζια έχουν την τιµητική τους.

Αναµνηστικές φωτογραφίες από 
γιορτινές µαζώξεις µε αγαπηµένα 
πρόσωπα έχουν κατακλύσει τα social 
media και ανάµεσά τους εντοπίσαµε το 
στιγµιότυπο που µοιράστηκε ο Άδωνις 
Γεωργιάδης.

Η Ευγενία Μανωλίδου ετοίµασε 
ένα γιορτινό γεύµα για την οικογένειά 
της και στη συνέχεια όλοι µαζί πόζα-
ραν µπροστά από το χριστουγεννιάτι-

κο δέντρο. Εκεί ήταν και τα παιδιά της 
από τον γάµο της µε τον Θοδωρή Μα-
νωλίδη, Κωνσταντίνος και Θεοδώρα.

Η Σταυρούλα Χρυσαει-
δή λίγο πριν ταξιδέψει για 
τον Άγιο ∆οµίνικο και το 
All Star Survivor αποφάσι-
σε να κάνει ένα Q&A στον 
προσωπικό της λογαριασµό 
στο Instagram. Η ίδια ζήτη-
σε από τους διαδικτυακούς 
της φίλους να τη ρωτήσουν 
οτιδήποτε θέλουν να µάθουν 
για το παιχνίδι επιβίωσης.

Ανάµεσα στις ερωτή-
σεις ήταν και µία πιο προ-
σωπική ερώτηση και αφο-
ρούσε τον χωρισµό της από 
τον αθλητή, Παναγιώτη Τρι-
βυζά. Η πρώην παίκτρια του 
Survivor απαντά για πρώτη φορά για τον χωρισµό της, παρότι 
έχει επιβεβαιωθεί ήδη από την άλλη πλευρά. «Ναι ισχύει (σ.σ 
η είδηση χωρισµού). Καµιά φορά η ζωή τα φέρνει έτσι! Επιτρέ-
πεται να πέσεις αλλά απαγορεύεται να µην ξανασηκωθείς. Όλα 
για κάποιο λόγο γίνονται», έγραψε στην απάντησή της.

Σ
τον ηµιτελικό του J2US 
και στην κλήρωση για 
τα δώρα, ο πρώην σύ-
ντροφος της Κατερίνας 

Καινούργιου , Φίλιππος Τσαγκρί-
δης, κέρδισε µία ισιωτική µαλ-
λιών.

Αυτό δεν θα µπορούσε να µεί-
νει ασχολίαστο στην εκποµπή 
«Super Κατερίνα», µε την Κατερί-
να Καινούργιου να δίνει κάποιες 
διευκρινίσεις για εκείνο το βράδυ.

Αποκάλυψε, µάλιστα, ότι βρι-
σκόταν µαζί µε τον Φίλιππο Τσα-
γκρίδη, σε κοινό κάλεσµα που εί-
χαν, εξάπτοντας την περιέργεια.

«Αρχικά να σας πω ότι αυτά 
βγαίνουν από το application. Ο 
Φίλιππος γνωρίζει τον Νίκο, µι-
λάνε συνέχεια, οπότε ο Νίκος ανε-
βάζει τη φωτογραφία µε το µωρό. 
Έτυχε και ήµασταν µαζί, έτυχε εί-
πα, µου λέει “Ωραία φωτογραφία 
ανέβασε ο Νίκος” και κάνει like 
χωρίς να καταλάβει ότι ήταν δια-
γωνισµός. Την επόµενη µέρα πή-
ρε ο Φίλιππος τηλέφωνο τον Νίκο 
και τον ρώτησε που είναι η πρέσα 
µαλλιών. Την προηγούµενη µέρα 
ήµασταν σε ένα κάλεσµα µαζί, αυ-
τό. ∆εν υπήρχε καµία αµηχανία», 
αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

Η ηθοποιός κρατά την προσωπική της ζωή 
µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας και 
φροντίζει να απασχολεί την επικαιρότητα µό-
νο µε τα επαγγελµατικά της βήµατα. Ωστόσο, 
αυτή τη φορά έκανε µια σπάνια ανάρτηση στα 
social media και αποκάλυψε µια ευχάριστη εί-
δηση που αφορά στα προσωπικά της.

Πιο συγκεκριµένα, δηµοσίευσε µια φωτο-
γραφία, στην οποία η ίδια και ο σύντροφός της 
δείχνουν τις βέρες τους στον φωτογραφικό φα-
κό. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε ένα 
µακροσκελές κείµενο-ερωτική εξοµολόγηση 
για τον αγαπηµένο της.

«#mood Is All About Love. PER SEMPRE 
Σε αγαπώ. Christmas, The most wonderful 
time of the year! Οι άνθρωποι παντα τις γιορ-
τές είναι χαρούµενοι, γενναιόδωροι, καλο-
συνάτοι.. απο µικρή θυµάµαι όµως όλες τις 
ταινίες να µιλούν για το πνεύµα των Χριστου-
γέννων κ πως η αγάπη κάνει θαύµατα. Ποτέ 
µου δεν ονειρεύτηκα νυφικά, αλλά στα όνει-
ρα µου ονειρευόµουν τον πατέρα του παιδιού 
µου κ άνδρα της ζωής µου. Έχω µια οικογέ-
νεια που µε κάνει ευτυχισµένη κ ευλογηµέ-
νη καθηµερινά κ στα δύσκολα κ στα εύκολα 
εδώ κ χρόνια. Απ' την άλλη είναι τόσο όµορ-
φο να µπορείς να το νιώθεις κ να το λες ακόµα 
στον άνθρωπο σου -όσο έχω εσένα δεν φοβά-
µαι κανέναν κ µαζί αισθάνοµαι ότι µπορούµε 
να καταφέρουµε τα παντα- µε την ίδια ανεµε-

λιά κ αθωότητα που είχες κ όταν ήσουν παι-
δί κ ανακάλυπτες τον κόσµο για πρώτη φορά. 
Είναι µαγικό.. τελικά ναι το πνεύµα των Χρι-
στουγέννων υπάρχει κ η αγάπη είναι το θαύ-
µα της ζωής. Buon Natale con amore e felicità 
nel cuore. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας 
κ το χρόνο σας να µοιραστείτε παντα µια κα-
λή κουβέντα στα ποστ µου. Απλώς σε αυτό το 
ποστ θα σας ευχηθώ εγώ να έχετε αγάπη κ ζε-
στασιά στη καρδιά σας γιατί τα θαύµατα γίνο-
νται σε όλους µας», έγραψε.

Νατάσα Εξηνταβελώνη: «Με το #MeToo 
µπερδεύουµε καταστάσεις».

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου, γνωστή και
ως «Ιουλία» από τη σειρά, «Η Γη της Ελιάς»
επισημοποίησε τη σχέση της με τον σύντροφό της

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ: 
Έκανε παραμονή Χριστουγέννων
με τον πρώην σύντροφό της
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Αναστασία
Τσιλιμπίου: «Μου
έγραφαν χυδαία
σχόλια επειδή
δεν θυμόμουν
ότι η Ρούλα
Κορομηλά ήταν
παρουσιάστρια
του “Μπράβο”»

E
να από τα πιο δηµοφι-
λή σχήµατα της νυχτε-
ρινής Αθήνας, είναι αυ-
τό της ∆έσποινας Βανδή 

µε τις Melisses στο Έναστρον, πα-
ρά το σούσουρο που προκάλεσε η 
«µαγκιά» του Μπισµπίκη, της Βαν-
δή. Εκεί βρέθηκε η Άννα Βίσση µε 
την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, τον 
CEO της Panik, Γιώργο Αρσενά-
κο και άλλα φιλικά τους πρόσω-
πα, για να γιορτάσουν τα Χριστού-
γεννα και η «απόλυτη σταρ» τα… 
έσπασε στην πίστα µαζί µε τη ∆έ-
σποινα. Η ∆έσποινα Βανδή και ο 
Χρήστος Μάστορας, προσκάλε-
σαν στη σκηνή την Άννα Βίσση 
και εκείνη δεν αρνήθηκε, γνωρί-
ζοντας την αποθέωση από ένα κα-
τάµεστο µαγαζί.

Η τραγουδίστρια ευχήθη-
κε χρόνια πολλά στον κόσµο αλ-
λά και στον Χρήστο Μάστορα για 
την ονοµαστική του εορτή και στη 
συνέχεια τραγούδησε το «Αίµα», 
την «Αντίστροφη Μέτρηση» µε 
τον Χρήστο Μάστορα και µε την 
∆έσποινα την «Ατµόσφαιρα Ηλε-
κτρισµένη». Την ίδια στιγµή, στο 
νυχτερινό κέντρο βρισκόταν ο σύ-
ντροφος της ∆έσποινας, Βασίλης 
Μπισµπίκης, τον οποία και χαιρέ-
τησε µε ιδιαίτερη θέρµη.

Η Αναστασία Τσιλιµπίου µίλησε 
στην κάµερα της εκποµπής «Super 
Κατερίνα» και αναφέρθηκε στον 
ρόλο της στη σειρά «Αυτή η νύχτα 
µένει» αλλά και στα αρνητικά σχό-
λια που έχει ακούσει ανά διαστή-
µατα. Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι 
ο ρόλος της στη σειρά ξεκινά να ξε-
τυλίγεται και αναµένονται σοκαρι-
στικές εξελίξεις. «Μου αρέσει που 
είµαι µέρος της σειράς και είµαι δί-
πλα σε τόσο υπέροχους συνεργά-
τες. Περιµένουµε να δούµε πολλά 
από τον ρόλο της Μυρτούς, τώρα 
ξετυλίγεται ο χαρακτήρας µου και 
θα υπάρξει σοκαριστική εξέλιξη. 
Τα ψέµατά της, όµως, κάνουν περί-
πλοκη τη σχέση της µε τον Μανώ-
λη», ανέφερε.
Αναφέρθηκε και στην προσωπι-
κή της ζωή αλλά και τα σχόλια 
που έλαβε στη συµµετοχή της στο 
«Ρουκ Ζουκ».
«Μου αρέσει να µπορώ να µοι-
ραστώ µία φωτογραφία, ένα βί-
ντεο µε τη σχέση µου. Είναι κά-
τι σηµαντικό στη ζωή µου η σχέση 
µου αλλά προτιµώ να µιλάω για 
τη δουλειά µου. Είχα πάει σε τηλε-
παιχνίδι και επειδή δεν θυµόµουν 
ποια ήταν η παρουσιάστρια του 
“Μπράβο”, έγραψαν τόσο άσχη-
µα και χυδαία σχόλια. Γνωρίζω την 
Κοροµηλά, την θαυµάζω, ήξερα ότι 
ήταν παρουσιάστρια του “Μπρά-
βο”. Αλλά εκείνη τη στιγµή δεν 
µου βγήκα και ήταν αχρείαστα τα 
σχόλια», αποκάλυψε.

LIFE STYLE/

Άννα Βίσση:
Πήγε Χρήστο Μάστορα 
και ∆έσποινα Βανδή και
τα έσπασαν στην πίστα!

∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ: 
Εμφανίστηκε με νέο άντρα στο πλευρό της
Η ∆ήµητρα Αλεξανδράκη χώρισε πρόσφα-
τα από τον σύντροφό της, λίγο πριν ανέβουν 
τα σκαλιά της εκκλησίας. Το τελευταίο διά-
στηµα ήταν αρκετά δύσκολο για τη γνωστή 
Instagrammer, καθώς µετά τον χωρισµό της, 
χρειάστηκε να βρει ένα σπίτι και να κάνει µια 
νέα αρχή, µόνη της. Όπως αποκάλυψε µάλι-
στα, µε µια ανάρτηση, πέρασε τα φετινά Χρι-
στούγεννα σε µοναστήρι. Η εκποµπή «Happy 
Day» σχολίασε την είδηση και µάλιστα, απο-
κάλυψε πως τελευταία φηµολογείται ότι η ∆ή-
µητρα Αλεξανδράκη έχει προχωρήσει στη ζωή 
της.

«Θέλω να σας πω ότι κάποιες πληροφορί-
ες µου είπαν πως το τελευταίο διάστηµα κάπου 
εµφανίστηκε µε κάποιον γνωστό. Οι πληροφο-
ρίες µου είπαν πως δεν ήταν τόσο φιλικό», είπε 
χαρακτηριστικά η δηµοσιογράφος.

Στη συνέχεια, η Σταµατίνα Τσιµτσιλή σχο-
λίασε: «∆εν είπαµε µε ποιον, γιατί είναι κι εκεί-
νος ένας πολύ γνωστός άνθρωπος, ο οποίος 
από ό,τι λένε οι πληροφορίες έχει χωρίσει εδώ 
και λίγο καιρό µε την επί πολλά χρόνια σύζυγό 
του και µητέρα των παιδιών του. Το καλοκαίρι 

πάντως, στην πάρο το συζητούσαν σαν γεγονός. 
Το να υπάρχει µια νέα σχέση και το πρόσωπο 
που σε συνδέουν να είναι η κουκλάρα, ∆ήµητρα 

Αλεξανδράκη µόνο τιµητικό το βρίσκω. ∆εν το 
βρίσκω κακό». Η «Ιουλία» από τη «Γη της Ελιάς» 
επισηµοποίησε τη σχέση της 



ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY  PRESSFR
EETODAY  PRESSFR
EE Παρασκευή 30 & Σάββατο 31 ∆εκεµβρίου 2022

Κατά γενική οµολογία, το γκολ µε 
το οποίο ο Ρισάρλισον διαµόρφωσε 
το τελικό 2-0, στην νίκη της εθνικής 
Βραζιλίας επί της Σερβίας, ήταν το θε-
αµατικότερο από τα 172 τέρµατα που 
σηµειώθηκαν στους 64 αγώνες του 
Μουντιάλ, που ολοκληρώθηκε στο 
Κατάρ, µε θριαµβεύτρια την εθνική 
Αργεντινής.
    Αυτό το γκολ «χάρµα ιδέσθαι», 
σηµειώθηκε στο 73ο λεπτό της ανα-

µέτρησης για την φάση των οµί-
λων, όταν ο Βινίσιους έκανε πα-
ράλληλη σέντρα από τα αριστερά 
και µε αποδέκτη τον Ρισάρλισον. Ο 
επιθετικός της Τότεναµ, έκανε αµέ-
σως κοντρόλ µε το αριστερό πόδι 
και σε πρώτο χρόνο µε µία εκπλη-
κτική περιστροφή σώµατος, «ορι-
ζοντιώθηκε» και µε ένα εξαιρετικό 
«βολ-πλανέ» µε το δεξί, έστειλε την 
µπάλα στα δίχτυα του ανήµπορου 

ν’ αντιδράσει Μιλίνκοβιτς Σάβιτς.
    Για την Ιστορία, τα υπόλοιπα γκολ, 
που ήταν υποψήφια, είναι τα εξής:
Αλ Νταβασάρι (το 2-1 της Σαουδι-
κής Αραβίας κόντρα στην Αργεντι-
νή)
Κόντι Χάκπο (το 1-0 της Ολλανδίας 
κόντρα στον Ισηµερινό)
Έντσο Φερνάντες (το 2-0 της Αργε-
ντινής κόντρα στο Μεξικό)
Βενσάν Αµπουµπακάρ (το 3-2 του 

Η
ολοκλήρωση του Πα-
γκοσµίου Κυπέλλου, 
σηµατοδότησε το τέλος 
µίας διαδροµής σχεδόν 

ενός µήνα, γεµάτου ανατροπές, 
θεαµατικούς αγώνες και ιστορίες 
προς διήγηση. 

Σηµατοδοτεί επίσης, όπως συ-
νηθίζεται, το τέλος ενός κύκλου για 
προπονητές των οποίων η θητεία 
εκτείνεται συχνά από το ένα Πα-
γκόσµιο Κύπελλο στο άλλο. Έτσι 
δεν αποτελούν έκπληξη οι παραι-
τήσεις ή αποµακρύνσεις προπονη-
τών. Εξάλλου στις µεγάλες διορ-
γανώσεις είναι κάτι συνηθισµένο, 
όταν ολοκληρώνεται η συµµετοχή 
των οµάδων. Πολλά είναι τα συµ-
βόλαια που λήγουν στο τέλος αυ-
τών των διοργανώσεων, ενώ σε 
ορισµένες περιπτώσεις λαµβάνο-
νται αποφάσεις για αλλαγή, σε πε-
ρίπτωση που έχει συµβεί πρόωρος 
αποκλεισµός. Αν κάποιες εθνικές 

οµάδες έχουν ήδη βρει τον αντικα-
ταστάτη στους πάγκους τους, άλ-
λες ψάχνουν ακόµα και βρίσκονται 
-προς το παρόν- χωρίς προπονητή.

Πορτογαλία: Ο Μουρίνιο 
στην pole position
Ο Φερνάντο Σάντος ήταν το πρό-
σωπο της εθνικής από το 2014. Ο 
πρώην προπονητής της Πορτογαλί-
ας, στον πάγκο της για περισσότερα 
από οκτώ χρόνια, πέρασε από τρία 
Μουντιάλ, χωρίς να καταφέρει να 
κατακτήσει το τρόπαιο. Κατά τη θη-
τεία του, είχε δύο τίτλους, το Euro 
2016 και το Nations League 2019. 
Το κατόρθωµα δεν είναι µικρό: αυ-
τοί είναι οι µόνοι δύο τίτλοι στην 
ιστορία της Πορτογαλίας.

Αποµακρύνθηκε µετά την ήττα 
από το Μαρόκο στο Κατάρ (1-0), 
η θέση του είναι πλέον... κενή. Ο 
Ζοσέ Μουρίνιο, ο «Special One», 
βρίσκεται στην pole position να 

αναλάβει. Όµως το συµβόλαιο του 
προπονητή µε τη Ρόµα είναι ισχυρό 
και η πορτογαλική οµοσπονδία θα 
πρέπει να  ανταποκριθεί οικονοµι-
κά για να τον κάνει δικό της.

Βέλγιο: Σε αναζήτηση
νέου κύκλου επιτυχιών
Το Βέλγιο, ήταν γνωστό πριν από 
τη διοργάνωση, ότι έπαιζε το τε-
λευταίο του Παγκόσµιο Κύπελ-
λο στο Κατάρ µε τη χρυσή γενιά 
του (Αζάρ, Ντε Μπρόινε, Βίτσελ, 
Μέρτενς, Βερτόνγκεν, Αλντερβάι-
ρελντ, Κουρτουά, Μενιέ). «Γερνώ-
ντας», οι «κόκκινοι διάβολοι», 3οι 
το 2018, αποκλείστηκαν στον πρώ-
το γύρο. Ο Ροµπέρτο Μαρτίνεθ πα-
ραιτήθηκε στο τέλος του αγώνα µε 
την Κροατία (0-0). Επικεφαλής 
του Βελγίου από τον Αύγουστο του 
2016, ο Ισπανός έχει ένα πολύ θε-
τικό ρεκόρ (56 νίκες, 13 ισοπαλί-
ες, 10 ήττες), αλλά δεν κατάφερε να 

σηκώσει κανένα τρόπαιο παρά τη 
συµµετοχή σε δύο Παγκόσµια Κύ-
πελλα και ένα Euro.

 Για να βρει τον διάδοχό του, η 
βελγική οµοσπονδία  εξετάζει πολ-
λές περιπτώσεις, προκειµένου να 
ξεκινήσει ένας νέος κύκλος επιτυ-
χίας. Ήδη κυκλοφορούν ονόµατα, 
όπως αυτά των Τιερί Ανρί, Ερβέ 
Ρενάρ ή Βενσάν Κοµπανί.

Βραζιλία,
η  έξοδος του Τίτε
Ο προπονητής της Σελεσάο επι-

βεβαίωσε µετά την ήττα της Βραζι-
λίας από την Κροατία στα πένατλι 
ότι δεν θα επεκτείνει το συµβόλαιό 
του, το οποίο έληγε στις 31 ∆εκεµ-
βρίου. Έφτασε τον Ιούνιο του 2016, 
ο Τίτε ήταν νικητής του Κόπα Αµέ-
ρικα το 2019 και στη συνέχεια φι-
ναλίστ το 2021. Αλλά είχε επίσης 
δύο συνεχόµενες αποκλεισµούς 
στους προηµιτελικούς του Παγκο-
σµίου Κυπέλλου (έναντι Βελγίου 
το 2018).

Για την αντικατάστασή του, 
ήδη έχουν ακουστεί πολλά ονόµα. 

Το «βολ-πλανέ»
του Ρισάρλισον
καλύτερο γκολ
στο Μουντιάλ 2022

24

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
-ΒΕΛΓΙΟ
Έθνη σε αναζήτηση 
προπονητή



Ανάµεσά τους και αυτά του Κάρλος 
Αντσελότι και Πεπ Γκουαρντιόλα. 
Ή ακόµα των, Χόρχε Σαµπάολι, 
Ζόρχε Ζεσούς, Ντοριβάλ, Ρενάτο 
Γκαούτσο. 

Η Νότια Κορέα
θα περιµένει µέχρι
τον Φεβρουάριο
Αν και το ταξίδι της Νότιας Κορέας 
στη φάση των «16» του Παγκοσµί-
ου Κυπέλλου του Κατάρ αποτέλεσε 
µια καλή παρουσία, ο Πορτογάλος 
προπονητής της, Πάουλο Μπέντο, 

αποφάσισε ωστόσο να µην ανανε-
ώσει το συµβόλαιό του, το οποίο 
έληξε στο τέλος της πορείας της 
Νότιας Κορέας. Η κορεατική οµο-
σπονδία αναµένει να ορίσει τον δι-
άδοχο του Μπέντο-πρώην προπο-
νητή του Ολυµπιακού- µέχρι τον 
Φεβρουάριο του 2023. Η προκα-
ταρκτική λίστα των υποψηφίων θα 
παρουσιαστεί έως τα τέλη ∆εκεµ-
βρίου. Η λίστα θα µειωθεί τον Ια-
νουάριο και οι διαπραγµατεύσεις 
µε τους τελευταίους υποψήφιους 
θα γίνουν τον Φεβρουάριο.

Σιωπηλές οι εθνικές
Μεξικού και Γκάνας
Η αποχώρηση του Χεράρντο «Τά-
τα» Μαρτίνο µετά τον πρόωρο απο-
κλεισµό του Μεξικού στη φάση των 
οµίλων του τελευταίου Μουντιάλ 
δεν έχει ανοίξει ακόµα τον δρόµο 
για τη διαδοχή.

Η Γκάνα, η οποία έµεινε επίσης 
χωρίς τον προπονητή Ότο Αντο µε-
τά τον αποκλεισµό της από τη φάση 
των οµίλων, δεν έχει ακόµη ανα-
κοινώσει διάδοχο.

Στην Πολωνία
κάνουν υποµονή
Ο Τσέσλαβ Μίχνιεβιτς, ο προπονη-
τής της Πολωνίας που αποκλείστη-
κε από τη Γαλλία (3-1) στη φάση 
των «16» του Μουντιάλ, απολύθη-
κε σήµερα (22/12). Η PZPN (Πο-
λωνική Ποδοσφαιρική Οµοσπον-
δία) ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει 
µε υποµονή την αναζήτηση του δι-
αδόχου του για να προετοιµαστεί 
για τα προκριµατικά του Ευρωπαϊ-
κού Πρωταθλήµατος που ξεκινούν 
τον Μάρτιο. Η Πολωνία κληρώθη-
κε µε την Αλβανία, τις Νήσους Φε-
ρόες, τη Μολδαβία και την Τσεχία 
στον 5ο όµιλο.

Άλλες έχουν ήδη βρει
Ορισµένα έθνη όπως η Ισπα-
νία (έξοδος από τον Λουίς Ενρί-
κε, αντικαταστάθηκε από τον Ντε 
λα Φουέντε) ή η Ολλανδία (ο Ρό-
ναλντ Κούµαν θα αναλάβει τα ηνία 
την 1η Ιανουαρίου 2023) ή ακόµα 
η Αγγλία (ανακοίνωσε την παραµο-
νή του Γκάρεθ Σάουθγκειτ) έχουν 
ήδη βρει τον διάδοχό τους. 

 Στη Γαλλία, ο Νοέλ Λε Γκρε 
θα συναντήσει τον Ντιντιέ Ντεσάµπ 
την επόµενη εβδοµάδα για να συ-
ζητήσουν την επέκταση του συµβο-
λαίου του, το οποίο µπορεί να διαρ-
κέσει µέχρι το Euro 2024 ή ακόµα 
και µέχρι το Παγκόσµιο Κύπελλο 
του 2026.
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 Τρέλα χωρίς τέλος στην Αρ-
γεντινή. Για την εθνική της οµά-
δα και πολύ περισσότερο για τον 
Λιονέλ Μέσι. 

 Τόσο που η Κεντρική Τράπε-
ζα της χώρας... πιέζεται να αντι-
κατοπτρίσει αυτή την αγάπη σε 
χαρτονοµίσµατα των 1.000 πέ-
σος, µε το πρόσωπο του Αργε-
ντινού σταρ. Αυτό αναφέρουν 
ΜΜΕ στην Αργεντινή, σηµειώ-
νοντας ότι φίλαθλοι έχουν αρ-
χίσει και µαζεύουν υπογραφές, 
προκειµένου η υπόθεση που ξε-
κίνησε µε τη µορφή αστείου, να 
γίνει πραγµατικότητα!

 Οτιδήποτε τρελό µπορεί να 
φανταστεί κάποιος τέσσερις µέ-
ρες µετά την κατάκτηση του πα-
γκόσµιου τίτλου-όπως σηµειώ-
νει η εφηµερίδα της Βαρκελώνης 
mundo deportivo-, έχει ήδη επι-
χειρηθεί: από ζωγραφισµένους 
τοίχους µε την εικόνα του Μέσι, 
τατουάζ αλλά και καφέδες που 

στον αφρό υπάρχει σχηµατισµέ-
νη η µορφή του. Όλα στην Αρ-
γεντινή περιστρέφονται γύρω 
από τον αρχηγό της εθνικής οµά-
δας αυτή τη στιγµή. Τον δεύτερο 
«θεό»-µετά τον Ντιέγκο Αρµάντο 
Μαραντόνα που χάρισε στη χώ-
ρα το ποδόσφαιρο. 

 Φαίνεται ότι είχε δίκιο η δη-
µοσιογράφος Σοφία Μαρτίνες 
όταν πριν τον τελικό του Μου-
ντιάλ στο Κατάρ, έγραφε για τον 
Μέσι: «Έρχεται ο τελικός του Πα-
γκοσµίου Κυπέλλου και παρόλο 
που όλοι θέλουµε να κερδίσουµε 
το Κύπελλο, θέλω να σας πω ότι 
πέρα από το αποτέλεσµα, υπάρ-
χει κάτι που δεν πρόκειται να το 
αφαιρέσει κανένας... Πέρασες σε 
καθένα από τους Αργεντινούς. 
Πραγµατικά στο λέω. ∆εν υπάρ-
χει µωρό που να µην έχει τη φα-
νέλα σου, πρωτότυπη,  ψεύτικη, 
σχεδιασµένη. Σηµάδεψες τη ζωή 
όλων».

Σκέψεις να «τυπωθεί»
ο Μέσι σε χαρτονομίσματα
των 1.000 πέσος

Καµερούν κόντρα στην Σερβία)
Λουίς Τσάβες (το 2-0 του Μεξικού 
κόντρα στην Σαουδική Αραβία)
Κιλιάν Μπαπέ (το 3-0 της Γαλλίας 
κόντρα στην Πολωνία)
Ρισάρλισον (το 3-0 της Βραζιλίας 
κόντρα στην Νότια Κορέα)
Πάικ Σέουγνκ Χο (το 4-1 της Νό-
τιας Κορέας κόντρα στην Βραζιλία)
Νεϊµάρ (το 1-0 της Βραζιλίας κό-
ντρα στην Κροατία)

SPORTS TODAY/
Ο Ζοσέ Μουρίνιο, 

ο «Special One», βρίσκεται 
στην pole position

να αναλάβει. Όμως
το συμβόλαιο του 

προπονητή με τη Ρόμα 
είναι ισχυρό και η 

πορτογαλική ομοσπονδία 
θα πρέπει να  ανταποκριθεί 

οικονομικά για να
τον κάνει δικό της.
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H
πανδηµία, οι ελλείψεις 
των ηµιαγωγών, οι δυ-
σκολίες στη παραγωγή 
των αυτοκινήτων και η 

ενεργειακή κρίση έχουν επηρεάσει 
και την αγορά των ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων της ΕΕ.

Επιβραδυντικός παράγοντας 
στην εξέλιξη της αγοράς των ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων είναι και οι υψηλές 
τιµές πώλησης τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατα-
σκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) 
ανέλυσε τις τάσεις και τις εξελίξεις 
στις αγορές ηλεκτρικών οχηµά-
των µε µπαταρία (BEV). Ενώ η Κί-
να προηγείται επί του παρόντος από 
την Ευρώπη και τις ΗΠΑ στην ηλε-
κτροκίνηση της αγοράς αυτοκινήτων, 
η ευρωπαϊκή αγορά θα ανακάµψει 
το 2025 και θα πάρει και πάλι το προ-
βάδισµα στις άλλες περιοχές του κό-
σµου έως το 2030, ανακοίνωσε η 
ACEA.

Μέχρι στιγµής το 2022, σχεδόν 
το 20% όλων των νέων αυτοκινήτων 
που έχουν ταξινοµηθεί στην Κίνα εί-
ναι ηλεκτρικά οχήµατα µε µπαταρία 
(BEV), που σηµαίνει ότι η χώρα εί-
ναι πλέον µπροστά από την Ευρώ-
πη και πολύ µπροστά από τις ΗΠΑ 
στον εξηλεκτρισµό της αγοράς αυτο-
κινήτων.

Ωστόσο, το µερίδιο των ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων µε µπαταρία ανα-
µένεται να φτάσει σχεδόν το 30% της 
ευρωπαϊκής αγοράς έως το 2025 και 
να ξεπεράσει το 70% έως το 2030 - 
παίρνοντας και πάλι το προβάδισµα 
στις υπόλοιπες περιοχές του κόσµου.

Οι κινεζικές πωλήσεις νέων 
BEV αυξήθηκαν κατά 89,4% φτά-
νοντας τα 2,9 εκατ. αυτοκίνητα που 
πωλήθηκαν από τον Ιανουάριο 
έως τον Σεπτέµβριο του τρέχοντος 
έτους. Αυτό το αποτέλεσµα προήλ-
θε σε µεγάλο βαθµό από τα κυβερ-
νητικά κίνητρα που επιδιώκουν να 
ενισχύσουν τις πωλήσεις µετά τις 
διακοπές Απριλίου-Μαΐου, που 
ωφέλησαν κυρίως την αγορά νέων 

ηλεκτρικών οχηµάτων. Ταυτόχρο-
να, η ανάπτυξη ήταν ισχυρή αλλά 
λιγότερο απότοµη στην ευρωπαϊκή 
περιοχή -συµπεριλαµβανοµένης 
της ΕΕ και του Ηνωµένου Βασιλεί-
ου- όπου οι όγκοι πωλήσεων ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων µε µπαταρία 
ανήλθαν συνολικά σε 1 εκατ. µονά-
δες, αυξηµένοι κατά 25,7% σε σύ-
γκριση µε το ίδιο εννεάµηνο πριν 
από ένα χρόνο.

Η εγκατάσταση σηµείων φόρτι-
σης σε όλη την Ευρώπη παραµένει 
η βασική πρόκληση και αυτή η τάση 
µπορεί να διατηρηθεί µόνο εάν οι κυ-
βερνήσεις εντείνουν τις επενδύσεις 
σε υποδοµές, αναφέρει η ACEA.

Όπως δείχνει η τελευταία Έκ-

θεση Προόδου της ACEA, µέχρι 
σήµερα σχεδόν το 50% όλων των 
σηµείων φόρτισης για ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα συγκεντρώνεται µόνο 
σε δύο χώρες της ΕΕ - την Ολλαν-
δία (90.000 φορτιστές) και τη Γερ-
µανία (60.000) - που αποτελούν 
λιγότερο από το 10% του συνόλου 
Επιφάνεια ΕΕ.

Πράγµατι, µέχρι το 2030 θα 
απαιτούνται έως και 6,8 εκατ. δηµό-
σια σηµεία φόρτισης σε ολόκληρη 
την ΕΕ για να επιτευχθεί η προτει-
νόµενη µείωση του CO2 κατά 55% 
για τα επιβατικά αυτοκίνητα - που 
σηµαίνει ότι θα πρέπει να σηµειω-
θεί αύξηση πάνω από 22 φορές σε 
λιγότερο από 10 χρόνια.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Το 2025 η ΕΕ θα πάρει το προβάδισμα στην αγορά 

Δυναμικό ξεκίνημα για τo Jeep Avenger 
Το νέο Jeep Avenger, το πρώτο 
αµιγώς ηλεκτρικό µοντέλο της µάρ-
κας µέσα σε διάστηµα ενός µήνα κα-
τάφερε να συγκεντρώσει περισσό-
τερες από 10.000 προπαραγγελίες, 
το οποίο φιλοδοξεί να αποτελεί την 
πλέον δηµοφιλή πρόταση της Jeep 
στην Ευρώπη.

Το Jeep Avenger αποτελεί ση-
µείο κλειδί για την επίτευξη του 
στόχου της Jeep έως το 2030 οι πω-
λήσεις της στην Ευρώπη να απο-
τελούνται από αµιγώς ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα. Μετά τις αγορές της Ιτα-
λίας, Γαλλίας, Γερµανίας, Ισπανίας 

και Βελγίου, το προσεχές διάστη-
µα αναµένεται να ενεργοποιηθούν 
οι παραγγελίες και στις υπόλοιπες 
αγορές της Ευρώπης, συµπεριλαµ-
βανοµένης και της Ελλάδας.

Εφοδιασµένο µε ένα νέο σύ-
νολο µπαταριών-ηλεκτροκινητή-
ρα, το Avenger προσφέρει αυτονο-
µία 400χλµ. σε µικτές συνθήκες και 
550χλµ. σε κίνηση σε αστικό περι-
βάλλον. Την ίδια στιγµή, παρά τις 
συµπαγείς του διαστάσεις, προσφέ-
ρει µεγάλους χώρους για τέσσε-
ρις επιβάτες, καθώς και χώρο απο-
σκευών 380 λίτρων.

H Ford
αποκάλυψε
το νέο Ranger
Platinum
Η Ford Pro αποκάλυψε 
σήµερα το εξαιρετικά υψηλών 
προδιαγραφών Ranger 
Platinum, το οποίο ξεχωρίζει 
για τις αποκλειστικές εξωτερικές 
λεπτοµέρειες, το ξεχωριστό 
φινίρισµα και την κοµψή 
και σύγχρονη καµπίνα µε 
δερµάτινες επενδύσεις.
Ο ισχυρός V6 turbo diesel 
κινητήρας των 3.0 λίτρων της 
Ford µε ισχύ 240 ίππους, σε 
συνδυασµό µε ένα σύστηµα 
µετάδοσης ειδικά σχεδιασµένο 
για πολιτισµένη λειτουργία, 
προσφέρουν οµαλές επιδόσεις 
στο ταξίδι και εξαιρετική ροπή, 
καθώς µπορεί να ρυµουλκήσει 
3,5 τόνους.
Η παραγωγή του νέου µοντέλου 
της Ford προγραµµατίζεται 
να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 
2023, µε τις πρώτες παραδόσεις 
στους πελάτες να αναµένεται 
να ξεκινήσουν στα τέλη της 
άνοιξης του 2023.
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ΚΡΙΟΣ
Θα σας ταράξει η άπλετη ασυνεννοησία που 
θα υπάρχει γύρω σας και θα πρέπει για άλ-
λη µια φορά να δείξετε πως µπορείτε να κρα-
τηθείτε ψύχραιµοι. Οι βιαστικές αποφάσεις 
δεν ήταν ποτέ χρήσιµες, για να το πράξετε 
τώρα. Ηρεµήστε και θα διαπιστώσετε πως τί-
ποτα δεν είναι έτσι όπως φαίνεται, ούτε κιν-
δυνεύετε από τίποτα. Όσοι δεν έχετε κάποια 
συναισθηµατική σχέση, θα πρέπει να κρατή-
σετε χαρακτήρα ήρεµο και γλυκό, αν θέλε-
τε άτοµα που ενδιαφέρονται για εσάς να σας 
πλησιάσουν. 

ΤΑΥΡΟΣ
Εάν είστε απότοµοι ή ψυχροί, µόνοι σας κλεί-
νετε πόρτες που στο µέλλον θα µπορούσαν να 
σας εγγυηθούν µια πολύ ευτυχισµένη ζωή, 
γεµάτη ερωτισµό. ∆ραστηριοποιηθείτε και 
µην αφήνετε ανεκµετάλλευτες τις ευκαιρίες 
που θα σας παρουσιαστούν. Αντιµετωπίστε µε 
σοβαρότητα µια επαγγελµατική κρίση που θα 
σας δώσει δυνατότητες επέκτασης. Μην ρι-
σκάρετε τα πάντα µόνο και µόνο επειδή σας 
πιάνει υπέρµετρος ενθουσιασµός. Αντί να πα-
ραβλέπετε τις προσωπικές σας ανάγκες, προ-
τιµήστε να τις διασφαλίσετε.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Όταν οι άλλοι ζητούν µόνο πράξεις µην εί-
στε υπερβολικοί στις εκδηλώσεις αγάπης. 
Ασχοληθείτε µε ότι ικανοποιεί τις αισθήσεις 
σας και σας κάνει να νιώθετε πως η ζωή είναι 
ωραία. Φροντίστε να είστε πιο επιβλητικοί 
µε ανθρώπους που δεν εκτιµούν τη συµπερι-
φορά σας. Βρείτε χρόνο να ταξινοµήσετε τις 
σκέψεις σας, γιατί η κούραση σας είναι περισ-
σότερο πνευµατική. Μην παρασυρθείτε από 
ακραία συναισθήµατα που θα σας αποπρο-
σανατολίσουν. Ασκώντας την τακτική του ψυ-
χρού πολέµου δεν µπορείτε να βλάψετε τον 
εαυτό σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ασχοληθείτε µε δηµιουργικές δραστηριότη-

τες και όχι µε κοινότυπες που τις έχετε ήδη 
βαρεθεί. Για να κάνετε ουσιαστικό διάλογο 
µε κάποιο φίλο σας, βρείτε τον κατάλληλο 
χρόνο. Πρέπει να φανείτε πιο διαλλακτικοί 
µε συνεργάτες σας που δε στάθηκαν στο ύψος 
των περιστάσεων. Κάντε πράξη τα πιο τρελά 
σας όνειρα µε τη βοήθεια της διαίσθησής σας. 
Εάν πλήττετε παράφορα µε την επαγγελµα-
τική σας ζωή, µη το λέτε, απλά αλλάξτε την.

ΛΕΩΝ
Φροντίστε να εκτιµήσετε την ανεξαρτησία σας 
και αν θέλετε να αλλάξετε ορισµένα πράγµα-
τα στο συναισθηµατικό τοµέα, κάντε το ώστε ο 
έρωτας που θα έρθει να έχει µεγαλύτερη και 
βαθύτερη σηµασία. Βάλτε σε σειρά προτεραι-
ότητας τα επαγγελµατικά σας σχέδιά και µη 
βιάζεστε να τα ολοκληρώσετε. ∆ηµιουργήστε 
ένα καλό υπόβαθρο στον οικονοµικό σας το-
µέα, όσο και αν σας αγχώνει ή σας κουράζει 
η καθηµερινότητα, γιατί δε θα λείψουν οι ευ-
χάριστες εκπλήξεις. Απλά µείνετε ψύχραιµοι.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Θα κερδίσετε πολύ περισσότερα αν συνερ-
γαστείτε µε τους άλλους, παρά παλεύοντας 
µόνοι σας. Αξιοποιήστε τα ενδιαφέροντά σας 
στον επαγγελµατικό τοµές για να ενισχύσε-
τε τα οικονοµικά σας, δίνοντας όµως, προτε-
ραιότητα στις συναισθηµατικές σας ανάγκες, 

ακόµα και αν δεν µπορέσετε να τις καλύψετε 
όλες. Τώρα που κάποιοι θα δοκιµάσουν την 
υποµονή και τις αντοχές σας, χρειάζεται να 
προστατέψετε τα κεκτηµένα σας και να απο-
δείξετε την πείρα και την ωριµότητα που έχε-
τε κερδίσει.

ΖΥΓΟΣ
Οι φίλοι και οι γνωστοί σας θα γίνουν ακόµα 
περισσότεροι, αλλά θα χρειαστεί να κάνετε 
ένα καλό ξεκαθάρισµα και να ανανεώσετε τα 
ενδιαφέροντά σας, ακόµα και στον εργασια-
κό σας χώρο. ∆είτε µε αισιοδοξία τη ζωή που 
έχετε και αυτή που ανοίγεται µπροστά σας και 
µην έχετε µονίµως την τάση να δραµατοποι-
είτε τις αναποδιές και να τις µεγεθύνετε. Στη-
ριχθείτε στις ικανότητές σας και µην πιάνεστε 
από τα µεγάλα λόγια που ακούτε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αξιόλογοι φίλοι και συνεργάτες σας θα εµ-
φανιστούν σε στιγµή ανάγκης, γι’ αυτό φρο-
ντίστε να ερευνήσετε τις πνευµατικές σας ιδι-
ότητες και να αξιοποιήσετε τα χρήµατά σας. 
Χρησιµοποιήστε τη γοητεία, την πειθώ και 
την επιχειρηµατολογία σας, χωρίς να µπερ-
δεύετε τους άλλους, µια που σε κάθε εµπόδιο 
θα παρουσιάζεται ο από µηχανής θεός για να 
σας βοηθήσει. Αντισταθείτε µε σθένος σε κα-
ταστάσεις που προσπαθούν να σας γυρίσουν 
στο παρελθόν.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αποφύγετε να κλειστείτε στο κόσµο που έχετε 
πλάσει µε το µυαλό σας και σταµατήστε µε κά-
θε τρόπο τις αναδροµές στο παρελθόν, µια που 
οι αναµνήσεις σε αυτόν τον τοµέα σας θλίβουν. 
Αποδεχθείτε προσκλήσεις που θα σας κάνουν 
για διασκέδαση και θα διαπιστώσετε πως η 
παρουσία σας δε θα περάσει απαρατήρητη, 
αφού ο ερωτισµός σας θα διαπερνά στο πε-
ριβάλλον και θα λειτουργεί προς όφελός σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Βαδίστε προσεκτικά και αργά, προετοιµάζο-
ντας το έδαφος, γιατί δεν είναι η κατάλληλη 
µέρα να τα παίξετε όλα για όλα, ούτε οι συ-
γκυρίες θα είναι ευνοϊκές. Θα πρέπει να προ-
σπαθήσετε για καταφέρετε να πετύχετε τους 
στόχους σας, όσο δύσκολο και αν είναι, γιατί 
οι κριτές µπορεί να είναι αυστηροί µαζί σας, 
όµως, τα έπαθλα είναι αξιόλογα. ∆είξτε αυτο-
πειθαρχία κρατώντας µια σταθερή στάση και 
µην αµφιταλαντεύεστε, έχοντας ως πρότυπο 
τη νοοτροπία του νικητή και του πετυχηµένου.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Κινηθείτε ευέλικτα για να διορθώσετε έγκαι-
ρα τα λάθη που κάνατε και βρείτε συµβιβα-
στικές λύσεις για να διευθετήσετε τα θέµατά 
σας, µια που οι µάχες δε σας συµφέρουν. Εξη-
γήστε µε απλά λόγια στο ταίρι σας πως εκτός 
από πάθος έχετε ανάγκη και από ασφάλεια 
για να νιώσετε ευτυχισµένοι. Εάν θέλετε να 
νιώσετε τρυφερά όπως στην αρχή της γνωρι-
µίας σας, εκµεταλλευτείτε τις θετικές επιρρο-
ές που θα σας δοθούν. Εξοικονοµήστε χρόνο 
για τον εαυτό σας και θα νιώσετε καλύτερα.

ΙΧΘΥΣ
Η πίεση που θα υπάρχει αρκετή, γι’ αυτό φρο-
ντίστε πριν βγάλετε συµπεράσµατα να γνω-
ρίζετε καλύτερα τις καταστάσεις. ∆είξτε κα-
τανόηση, καθώς η υπερβολή είναι το φυσικό 
αποτέλεσµα µιας έντονης περιόδου µε ψυχο-
λογικά σκαµπανεβάσµατα. Προσεγγίστε το 
σύντροφό σας φιλικά και µην είστε ιδιαίτερα 
απαιτητικοί µαζί του, γιατί όσο και να το θέλε-
τε δε γίνεται να δώσει παραπάνω. Μη βασί-
ζεστε σε λόγια που ακούτε όσα και αν σας τά-
ζουν, αν δε βλέπετε πράξεις.

Στις 4 η Αφροδίτη περνάει στον Υδροχόο, αφήνοντας σας χώρο να εκδηλωθείτε, να σταθεροποιήσετε συναισθηµατικές καταστάσεις της 
ζωής σας και να ανεξαρτητοποιηθείτε από άτοµα που σας εγκλωβίζουν. Όσο η Αφροδίτη βρίσκεται σε αυτή τη θέση θα είστε γενναιόδωροι, 
ενώ θα κάνετε και πιο σωστή οικονοµική διαχείριση. Εκµεταλλευτείτε αυτήν την όψη προς όφελός σας και δεχθείτε βοήθεια από φίλους 
και συνεργάτες. ∆ηµιουργήστε καινούριες στρατηγικές για να µπορέσετε να έχετε επιτυχή ανάκαµψη των οικονοµικών σας. 

∆ημιουργήστε καινούριες στρατηγικές

STAR WARS/31/12-6/1

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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Ά
λλη μια χρονιά έφτα-
σε στο τέλος της και δί-
νει τη σκυτάλη στη νέα 
που έρχεται φορτωμέ-

νη με τα δικά της δώρα. Σε όλους θα 
έχει κάτι να προσφέρει και σίγουρα 
δε θα μείνει κανένας παραπονεμένος. 
Το 2023 φέρνει αλλαγές, προκλήσεις, 
αλλά και τις προοπτικές που χρειάζε-
ται ο καθένας για να πετύχει τα σχέδια 
και τους στόχους σας. Εφόσον θα έχε-
τε τη διάθεση να εργαστείτε και δε θα 
τεμπελιάζετε, δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι θα πετύχετε τόσο σε επαγγελμα-
τικά εγχειρήματα, όσο και στην προ-
σωπική και συναισθηματική σας ζωή.

Όλοι οι πλανήτες φέτος θα κινη-
θούν ανάδρομα μία φορά, όμως, ο 
Ερμής θα κρατήσει τα πρωτεία αφού 
θα οπισθοδρομήσει συνολικά 3 φο-
ρές κάτι που θα προκαλεί αναστάτω-
ση στην επικοινωνία και αναποφα-
σιστικότητα στις αποφάσεις. Τόσο ο 
Κρόνος όσο και ο Πλούτωνας θα εί-
ναι χορηγοί στις προσπάθειές σας, 
γεμίζοντάς σας ενέργεια, οπότε επι-
κεντρωθείτε στο μέλλον σας και 
επενδύστε σε αυτό.

Θα πραγματοποιηθούν και 4 
εκλείψεις. Στις 20/4 Έκλειψη Ηλί-
ου στον Κριό, που θα επηρεάσει τα 

ζώδια του παρορμητικού σταυρού 
(Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγό-
κερως) του 3ου δεκαημέρου. Στις 
5/5 Έκλειψη Σελήνης στο Σκορ-
πιό, που θα επηρεάσει τα ζώδια του 
σταθερού σταυρού (Ταύρος, Σκορ-
πιός, Λέων, Υδροχόος) του 2ου δε-
καημέρου. Στις 14/10 Έκλειψη Ηλί-
ου στο Ζυγό, που θα επηρεάσει τα 
ζώδια του παρορμητικού σταυρού 
(Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκε-
ρως) του 2ου δεκαημέρου. Και η τε-
λευταία στις 28/10 Έκλειψη Σελή-
νης, που θα επηρεάσει τα ζώδια του 
σταθερού σταυρού (Ταύρος, Σκορ-
πιός, Λέων, Υδροχόος) του 1ου δε-
καημέρου. 

Ας δούμε πως θα επηρεαστούν 
τα ζώδια κάθε ένα χωριστά…

ΚΡΙΟΣ
Η χρονιά που πέρασε ήταν γλυκόπι-
κρη για εσάς, καθώς από τη μία εί-
χατε τον Κρόνο που σας παίδευε με 
δοκιμασίες και από την άλλη το Δία 
που σας έφερνε εκλεκτά πράγματα 
στη ζωή σας. Αυτή η εναλλαγή ζε-

στού-κρύου που ζήσατε το 2022 που 
αποδείχθηκε απαραίτητη για εξέλι-
ξη και την πρόοδό σας, θα συνεχι-
στεί και το πρώτο εξάμηνο του 2023. 
Η αρχή θα είναι ενθαρρυντική για 
να δημιουργήσετε νέες συνεργασί-
ες, ενώ η αποφυγή κάθε είδους δι-
αφωνιών θα κρίνεται απαραίτητη. 
Οι κοινωνικές δραστηριότητες θα 
είναι στο επίκεντρο, ενώ ιδιαίτερα 
καλή τύχη θα υπάρχει στα οικονο-
μικά, την καριέρα, την ερωτική ζωή 
και την υγεία σας. Αν και τα πράγ-
ματα θα πηγαίνουν προς το καλύτε-
ρο στη ζωή σας, θα πρέπει να είστε 
προσεκτικοί και να μην κάνετε λά-
θη που θα έχουν διαρκή αντίκτυπο 
στη ζωή σας. 

ΤΑΥΡΟΣ
Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τη ζωή 
με θετική στάση. Αλλάξτε τον τρό-
πο που βλέπετε ότι γίνεται γύρω σας 
και βεβαιωθείτε ότι είστε δημιουρ-
γικοί, καινοτόμοι και χρησιμοποιεί-
τε σωστά τις ικανότητές σας. Να εί-
στε δυναμικοί και να εργαστείτε στο 

να είστε παραγωγικοί σε ότι κάνετε, 
μια που φέτος δεν υπάρχει χώρος 
για τεμπελιά. Πιέστε τον εαυτό σας 
για να γίνετε ο καλύτεροι που μπο-
ρείτε. Συγκεντρωθείτε στα πραγμα-
τικά «θέλω» σας και καταστρώστε 
σχέδιο για να προχωρήσετε στη ζωή 
σας, ακολουθώντας την καρδιά σας, 
αλλά χωρίς να αγνοείτε το ένστικτό 
σας. Αν κάτι δε σας φαίνεται σωστό 
και δε σας ταιριάζει μην ασχοληθεί-
τε. Δε χρειάζεται να γίνετε κάποιοι 
που δεν είστε. Καταπιαστείτε με ότι 
λειτουργεί υπέρ σας και επιμείνετε 
σε αυτά. Στον επαγγελματικό χώρο 
θα αντιμετωπίσετε κάποια προβλή-
ματα και θα απαιτηθεί περισσότερη 
προσπάθεια από πλευρά σας για την 
επίλυσή τους. 
 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Το 2023 θα απολαύσετε τις χαρές 
της ζωής στο έπακρο οπότε μη βια-
στείτε να απορρίψετε ευκαιρίες που 
θα σας κάνουν ευτυχισμένους. Αξί-
ζετε όλη την ευτυχία που σας έρχε-
ται και είναι καιρός να γιορτάσετε τα 

Όλοι οι πλανήτες φέτος θα κινηθούν ανάδρομα μία φορά, όμως, ο Ερμής θα κρατήσει τα πρωτεία 
αφού θα οπισθοδρομήσει συνολικά 3 φορές κάτι που θα προκαλεί αναστάτωση στην επικοινωνία 

και αναποφασιστικότητα στις αποφάσεις. Τόσο ο Κρόνος όσο και ο Πλούτωνας θα είναι χορηγοί στις 
προσπάθειές σας, γεμίζοντάς σας ενέργεια, οπότε επικεντρωθείτε στο μέλλον σας και επενδύστε σε αυτό.
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Aστρολογικές 
προβλέψεις
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επιτεύγµατά σας και να ζήσετε µια 
ζωή χωρίς προκλήσεις για λίγο. Εάν 
κάποιες φορές νιώσετε να παρασύ-
ρεστε σε παιχνίδια εξουσίας, αντι-
µετωπίστε µε σύνεση τα γεγονότα, 
εσείς θα είστε αυτοί που θα πρέπει 
να επιλύσετε ζητήµατα ελέγχου ή να 
επιβάλλετε τις πεποιθήσεις σας. Αν 
βρείτε το πρόβληµα και το ξεριζώσε-
τε από τη ρίζα του, όλα θα είναι κα-
λύτερα. Η δυναµικότητά σας θα σας 
ανοίξει έναν καινούριο κόσµο για να 
εργαστείτε πάνω σε αυτόν, αλλά αυ-
τό δε σηµαίνει πως κάθε ιδέα σας 
θα είναι εφαρµόσιµη. Να θυµάστε 
πως είστε επιρρεπείς να κάνετε το 
απροσδόκητο, οπότε σηµειώστε τις 
σκέψεις σας και µετά διαλέξτε ποιες 
θα µπουν σε εφαρµογή. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θα υπάρχουν πολλά στην επαγγελ-
µατική σας ζωή που πρέπει να εξε-
τάσετε και να διορθώσετε. Θα έχε-
τε µπροστά σας µια µεγάλη χρονιά 
γεµάτη ευκαιρίες που θα πρέπει να 
αξιοποιήσετε στο έπακρο. Θα ξεκι-
νήσει αργά, αλλά στη συνέχεια και 
όσο περνούν οι µήνες τα πράγµατα 
θα βελτιώνονται. Η επιρροή του ∆ία 
και του Κρόνου θα φανεί στον τρό-
πο ζωή σας τη νέα χρονιά. Το πλα-
νητικό σκηνικό θα είναι ευνοϊκό για 
ερωτικές σχέσεις που σχετίζονται 
στην αφοσίωση, ενώ σε οικογενει-
ακό επίπεδο όλα θα κυλούν αρµονι-
κά σχεδόν όλη τη χρονιά. Μετά τον 
Μάιο, θα είναι πιο εύκολο να υπο-
στηρίξετε και να ολοκληρώσετε τα 
εγχειρήµατά σας εάν εκτός από τη 
λογική στηριχτείτε και στο ένστικτό 
σας. Θα αναπτύξετε µια νέα δυνατή 
προσωπικότητα, ώστε να µη νιώθε-
τε σα µαριονέτα που κινούν άλλοι τα 
νήµατά σας. 

ΛΕΩΝ
Το 2023 θα είναι γεµάτο µε καλές 
προοπτικές και ως εκ τούτου, θα 

Από τη
Άντα Λεούση

Αριθµολόγος 
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πρέπει να κάνετε ότι µπορείτε για 
να ωφεληθείτε. Η ερωτική σας ζωή 
θα λειτουργήσει προς το καλύτερο 
και παρόλο που η καριέρα σας θα 
αντιµετωπίσει κάποιες προκλήσεις, 
θα βγείτε νικητές. Κάντε ότι καλύτε-
ρο για τον εαυτό σας, µένοντας µα-
κριά από ανθρώπους που ζηλεύουν 
για την πρόοδό σας. Αποφύγετε να 
πέσετε σε παγίδες ψεύτικων φίλων 
που σας περιβάλλου και ακούστε το 
ένστικτο αλλά και την καρδιά σας σε 
ότι κάνετε. Αυτά τα δύο όταν τα συν-
δυάζετε σωστά δεν πρόκειται να σας 
παρασύρουν ποτέ σε λάθος αποφά-
σεις. Τη νέα χρονιά προσπαθήστε 
να είστε πιο γενναιόδωροι σε όσους 
βρίσκονται κοντά σας και επεκτείνε-
τε τις δραστηριότητες για να κάνετε 
τον κόσµο καλύτερο. Αυτή τη χρο-
νιά αναλάβετε περισσότερες ευθύ-

νες και µοιράστε σωστά την ενέρ-
γειά σας. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Στην αρχή του 2023 θα µπορέσε-
τε να εξοικονοµήσετε αρκετά χρή-
µατα, ενώ το οικογενειακό σας πε-
ριβάλλον θα αρχίσει να σας είναι 
ευχάριστο µετά τον Απρίλιο. Σίγου-
ρα θα βαριέστε να ασκηθείτε και να 
παραµείνετε σε φόρµα, ωστόσο, εί-
ναι σηµαντικό να παραµείνετε υγι-
είς και να ενισχύσετε τον οργανισµό 
σας. Χρησιµοποιήστε τις δυνατότη-
τές που έχετε στη διάθεσή σας για 
να επιτύχετε τους στόχους σας. Αρχί-
στε να κινείστε βλέποντας τα πράγ-
µατα από τη θετική τους πλευρά και 
το σύµπαν θα γίνει σύµµαχός σας. 

Ξεφορτωθείτε κάθε αρνητικό που 
υπάρχει στη ζωή σας  και µπορεί 
να σας εµποδίσει να γίνετε καλύτε-
ροι. Φέτος θα υπάρχει βελτίωση σε 
όλους τους τοµείς της ζωή σας, οπότε 
να είστε ευχαριστηµένοι µε την πρό-
οδο που θα υπάρχει. Όλα θα πηγαί-
νουν προς το καλύτερο, εφόσον εί-
στε πρόθυµοι να δώσετε στον εαυτό 
σας την ευκαιρία να αναπτυχθεί. 

ΖΥΓΟΣ
Η νέα χρονιά θα είναι πολύ τυχε-
ρή, αφού οι πόρτες προς την επιτυ-
χία θα είναι ορθάνοιχτες, ενώ ευ-
καιρίες για πρόοδο και επέκταση 
θα µπορούν να εµφανιστούν ανά 

πάσα στιγµή. Συνεχίστε να είστε 
δηµοφιλείς στο φιλικό σας κύκλο 
και επιλέξτε σοφά πριν εµπλακείτε 
σε οποιαδήποτε νέα σχέση. Από το 
Μάρτιο και µετά θα χρειαστεί να βά-
λετε όλη σας την ενέργεια σε σχέ-
δια και στόχους και θα µπορείτε να 
το κάνετε πιο εύκολα αφήνοντας φί-
λους να σας στηρίξουν και να υπο-
στηρίξουν. Στιγµές που µπορεί να 
σας πιάνει µια αίσθηση αρνητικό-
τητας, η κοινωνικοποίηση θα κρί-
νεται απαραίτητη. Τον Απρίλιο θα 
µειωθούν οι πιέσεις που θα νιώθε-
τε, οι συνεργασίες σας θα βελτιω-
θούν και θα λαµβάνετε υποστήρι-
ξη. Θα γνωρίσετε ενδιαφέροντες 
ανθρώπους και θα συνάψετε συµ-
µαχίες ιδιαίτερα τον Ιούνιο και τον 
Οκτώβριο. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η φετινή χρονιά για εσάς τους 
Σκορπιούς θα είναι άκρως επι-
τυχηµένη, όσο αφορά την καριέ-
ρα και τον τρόπο ζωής. Θα επιθυ-
µείτε την πρόοδο και στην πορεία 
µπορεί να αλλάξετε δουλειά ή τό-
πο εργασίας. Ο ∆ίας θα σταθεί µέ-
γας χορηγός σας στον οικονοµι-
κό τοµέα, ειδικά κατά το δεύτερο 
εξάµηνο του έτους που θα υπάρχει 
µεγάλη ροή χρηµάτων. Η οικογε-
νειακή ατµόσφαιρα ενδέχεται να 
χαλάσει από την αρνητική στάση 
ορισµένων µελών της οικογένειας, 
αλλά από το Μάρτιο και µετά  θα 
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έχετε σωστή υποστήριξη στις επα-
φές σας και τη βοήθεια που χρει-
άζεται για να προχωρήσετε σε νέα 
έργα. Η τύχη θα είναι µαζί σας όλη 
τη χρονιά, αλλά αυτό δε σηµαίνει 
πως όλοι οι µήνες θα κυλούν χα-
λαρά. Κάποιους τα πράγµατα θα 
πηγαίνουν καλύτερα και σε κά-
ποιους δύσκολα σε βαθµό που θα 
το παρατηρείτε. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Το 2023 να είστε έτοιµοι να δεχθεί-
τε διακυµάνσεις στην καριέρα σας, 
ενώ θα χρειαστεί να αναλάβετε πε-
ρισσότερες ευθύνες και πρόσθετα 
καθήκοντα. Σε οικονοµικό επίπε-

δο θα διανύσετε κερδοφόρες περι-
όδους και θα έχετε την ευχέρεια να 
κάνετε σηµαντικές επενδύσεις. Τα 
οικογενειακά σας πρόσωπα θα είναι 
φέτος το στήριγµά σας σε ότι απο-
φασίσετε να κάνετε, αφού θα παρα-
µένουν αφοσιωµένοι σε εσάς και το 
µόνο που θα ζητούν για αντάλλαγ-
µα είναι αγάπη. Παραµείνετε δυ-
νατοί και γεµάτοι αυτοπεποίθηση 
ακόµα και όταν αντιµετωπίζετε προ-
κλήσεις, αφού και αυτές είναι µέρος 
της ζωής που δεν µπορείτε να απο-
φύγετε και αντί να ενδώσετε σε αυ-
τές πρέπει να βρείτε τρόπους να τις 
ξεπεράσετε. Με τις ικανότητες που 
διαθέτετε, δεν υπάρχει τίποτα που 
να θέλετε και δεν µπορείτε να πετύ-
χετε. Μην τα παρατάτε ποτέ, ακόµα 
κι αν φαίνεται να µην υπάρχει φως 
στο τέλος του τούνελ. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ξεκινήστε να χτίζετε γερές βάσεις 
για το µέλλον σας. ∆εν υπάρχει πλέ-
ον χρόνος να χάσετε σε περιττά πράγ-
µατα. Εστιάστε σε ότι είναι σηµαντικό 
για εσάς και ξεκινήστε να το επιδιώ-
κετε, αλλά να θυµάστε να µην είστε 
παρορµητικοί στην προσέγγισή σας. 
Η νέα χρονιά προβλέπει ότι µπορεί-
τε να επιτύχετε επιχειρηµατικά και να 
προχωρήσετε ένα βήµα παραπάνω 
στην καριέρα σας, εφόσον αποφασί-
σετε να εργαστείτε εντατικά και µε θε-
τική στάση. Η διατήρηση κοινωνικών 
σχέσεων µε συνεργάτες και άτοµα κύ-
ρους κρίνεται απαραίτητη. Φέτος θα 
πετύχετε πολλά παίρνοντας ρίσκα και 

όχι καθισµένοι στην άκρη και παρα-
κολουθώντας απλά τις εξελίξεις. Βγεί-
τε έξω από το καβούκι σας και ξεκινή-
στε τα σχέδιά σας. Σπουδαία έργα θα 
υπάρξουν στη ζωή σας, αν εκτιµήσε-
τε σωστά τις ικανότητες σας. Η θετική 
στάση και η αισιοδοξία, θα σας επιτρέ-
ψουν να φτάσετε στο υψηλότερο σκα-
λί της επιτυχίας.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Νέες εµπειρίες θα καθορίσουν την 
κατεύθυνση που πρέπει να πάρετε, 
αν και πολύ σύντοµα θα µπορείτε να 
εργαστείτε στους στόχους σας και να 
έχετε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 
Συνεχίστε να νιώθετε ευτυχείς, κα-

θώς θα έχετε ότι χρειάζεται για να 
βελτιώσετε τη ζωής σας και να αντα-
ποκριθείτε στις προσδοκίες σας. Προ-
κλήσεις θα έρχονται και θα φεύγουν, 
αλλά θα έχετε όλα όσα χρειάζεστε 
για να τις αντιµετωπίσετε. Οι Υδρο-
χόοι θα ανακαλύψετε το 2023 ακό-
µα περισσότερο την προσωπικότητά 
σας, κάτι που θα σας δίνει περισσότε-
ρη αυτοπεποίθηση για να αντιµετωπί-
σετε τη ζωή. Η οικονοµική σας κατά-
σταση θα βελτιωθεί ριζικά, οπότε θα 
έχετε περίσσια χρήµατα τόσο για να 
αποταµιεύσετε, όσο και για να επεν-
δύσετε σε νέα έργα. Σίγουρα δε θα 
σας λείψουν τα ταξίδια, αν και τα πε-
ρισσότερα θα χρειαστεί να γίνουν για 
επαγγελµατικούς σκοπούς. 

ΙΧΘΕΙΣ
Το 2023 θα επιτύχετε ανάπτυξη και 
η ζωή σας δεν θα παραµείνει στην 
ίδια θέση γιατί είστε αποφασισµέ-
νοι να τα πάτε καλύτερα. Περιβά-
λετε τον εαυτό σας µε θετικές επιρ-
ροές και ανθρώπους στους οποίους 
µπορείτε να βασιστείτε και να ακου-
µπήσετε πάνω τους αν χρειαστεί. Το 
δεύτερο εξάµηνο θα έχετε τη δυνα-
τότητα να κάνετε µια ενδοσκόπηση 
στα πεπραγµένα σας και να βάλε-
τε τάξη στα όνειρά σας. Οι αλλαγές 
ποτέ δεν είναι εύκολες, αλλά πολ-
λές φορές κρίνονται απαραίτητες 
για να καλυτερέψει το παρόν και το 
µέλλον. Θα έχετε όσο χρόνο χρεια-
στεί για να διορθώσετε τα πράγµα-
τα που πάνε στραβά στη ζωή σας. 
Τα οικονοµικά σας θα βελτιωθούν 
και οι σχέσεις σας θα ευδοκιµήσουν. 
Μην απαξιώνετε ή αµφιβάλλετε για 
τις ικανότητές σας, αν κάποιοι δεν πι-
στεύουν σε εσάς και λένε πράγµα-
τα για εσάς που σας στενοχωρούν. 

Από τη
Άντα Λεούση
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Σ
την εφαρµογή του αντι-
καπνιστικού νόµου, µε 
αφορµή τον… πολλά 
βαρύ Μπισµπίκη της 

Βανδή, αναφέρθηκε σε ανάρτη-
σή του στα κοινωνικά δίκτυα ο 
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύ-
ρης, σηµειώνοντας πως το πρό-
βληµα παραµένει στη νυκτερινή 
διασκέδαση, διαβεβαιώνοντας 
ωστόσο πως αυτό «που πετύχαµε 
στην εστίαση σχεδόν στο 100% 
και το θεωρούµε αυτονόητο θα το 
πετύχουµε στην πλήρη εφαρµογή 
και στη νυχτερινή διασκέδαση».  
Γεγονός πάντως είναι ότι ο αντι-
καπνιστικός νόµος στα νυχτερινά 
κέντρα δεν τηρείται, ιδιαίτερα µε-
τά την πανδηµία, ενώ πολλοί θα-
µώνες κέντρων διασκέδασης επι-
σηµαίνουν ότι πρέπει να γίνονται 
περισσότεροι έλεγχοι. Στην πρά-
ξη, ο νόµος έχει «καταργηθεί», κα-
θώς σε µπαρ, κλαµπ και µπουζού-
κια βγαίνουν κανονικά τασάκια 
πάνω στα τραπέζια.

Αντίθετα, στην εστίαση ο νό-
µος εξακολουθεί να εφαρµόζε-
ται κανονικά, µε τους πελάτες που 
επιθυµούν να καπνίσουν, να το 
κάνουν εκτός των καταστηµάτων, 
µέσα στο κρύο ή σε ειδικά διαµορ-
φωµένους χώρους.

H ανάρτηση
του Θάνου Πλεύρη
 «Αναφορικώς µε τον αντικαπνι-
στικό νόµο:

Ο αντικαπνιστικός νόµος 
εφαρµόζεται σε όλες σχεδόν τις 
χώρες και αποτελεί µια βασική 

προτεραιότητα διασφάλισης της 
υγείας των πολιτών. Στη χώρα 
µας και έχοντας η κυβέρνηση ως 
προτεραιότητα την εφαρµογή του 
αντικαπνιστικού νόµου επικαιρο-
ποίησε τον νόµο µε αυστηρές κυ-
ρώσεις και συνεχείς ελέγχους 
που γίνονται από τα συναρµόδια 
υπουργεία που διαθέτουν τους 
ελεγκτικούς µηχανισµούς. Σε πο-
λύ µεγάλο βαθµό η εφαρµογή του 
αντικαπνιστικού νόµου έχει πετύ-
χει στο σκέλος της εστίασης, όπου 
πλέον όχι µόνο λόγω των ελέγχων 
αλλά και µε µια αλλαγή κουλτού-
ρας οι ίδιοι οι πολίτες αντιδρούν 
στην µη εφαρµογή του και τα µα-
γαζιά στη συντηρητική πλειοψη-
φία καθιστούν σαφές ότι δεν θα 
ανεχθούν και θα αποµονώσουν 
όσους µη σεβόµενοι τους άλλους 
πολίτες καπνίζουν.

Το πρόβληµα ωστόσο παραµέ-
νει στη νυκτερινή διασκέδαση και 
ειδικά µετά από κάποια ώρα. Εκεί 
δυστυχώς µε άνεση κάποιοι καπνί-
ζουν κυριολεκτικά στα µούτρα των 
άλλων αδιαφορώντας πλήρως για 
το δικαίωµα όλων των άλλων. ∆υ-
στυχώς η ευθύνη των διοικήσεων 
των νυχτερινών µαγαζιών, όταν 
παραβιάζεται ο νόµος, είναι µεγά-
λη καθώς όχι απλά ανέχονται και 
δεν αποτρέπουν τους θαµώνες να 
ανάψουν τα τσιγάρα, αλλά αµέ-

σως σερβίρουν και τασάκια, θεω-
ρώντας αυτονόητη τη µη εφαρµο-
γή του νόµου. Εάν µάλιστα ανάψει 
κάποιος και κάνα πούρο σπεύδουν 
να προσφέρουν στον θαµώνα και 
το ανάλογο µακρόστενο τασά-
κι. Προσωπικά βρέθηκα σε πολύ 
γνωστό νυχτερινό µαγαζί που µε-
τά από µια ώρα πήγαν δυο τρεις να 
ανάψουν τσιγάρο. Μόλις κατέστη-
σα σαφές ότι η συµπεριφορά είναι 
παράνοµη ο υπεύθυνος του µαγα-
ζιού πέρασε από όλα τραπέζια να 
πει δεν µπορούν να καπνίσουν 
γιατί στο µαγαζί ήταν ο υπουργός 
υγείας.

Στάση δηλαδή ενοχική. Όχι 
ότι απαγορεύεται και είναι αυτο-
νόητο να µην καπνίζουν, αλλά 
έχουµε έναν υπουργό που πρέπει 
να περιµένουµε να φύγει. Έλεγχοι 
γίνονται καθηµερινά πολλοί και 
πρόστιµα µπαίνουν συνεχώς αλλά 
είναι σαφές ότι δεν µπορεί σε κάθε 
πίστα ή κλαµπ να είναι και ένα κλι-
µάκιο ελέγχου. Συνεπώς η ευθύ-
νη είναι στις διοικήσεις όταν αυτές 
όχι απλά δεν αποτρέπουν αλλά δι-
ευκολύνουν την παράβαση του νό-
µου αδιαφορώντας ακόµη και στις 
εύλογες διαµαρτυρίες ανθρώπων 
που δεν αντέχουν τον καπνό. Εί-
ναι µάλιστα λυπηρό ότι πολλοί 
από αυτούς που παρανοµούν εάν 
βρεθούν σε µια ευρωπαϊκή πόλη 

δεν θα διανοηθούν να κάνουν αυ-
τό που θέλουν να κάνουν στην Ελ-
λάδα. ∆ιότι πολύ απλά ακόµη και 
οι καπνιστές που θέλουν να σεβα-
στούν τον νόµο, όταν βλέπουν ένας 
δίπλα τους να ανάβει τσιγάρο και 
οι υπεύθυνοι του µαγαζιού αντί να 
του ζητήσουν να το σβήσει να του 
φέρνουν και τασάκι θα κάνει και 
αυτός το ίδιο.

Με απλά λόγια λοιπόν αυτό 
που πετύχαµε στην εστίαση σχε-
δόν στο 100% και το θεωρούµε 
αυτονόητο θα το πετύχουµε στην 
πλήρη εφαρµογή και στη νυχτερι-
νή διασκέδαση. Θα χρειαστούν να 
συνεχίζονται οι έλεγχοι, να µπουν 
πρόστιµα, να χρησιµοποιήσουµε 
και κάθε µέσο που αποδεικνύει 
τις παρανοµίες. Φθάνει αυτό; Όχι 
χρειάζεται και η αντίδραση όλων 
µας. ∆εν είναι γραφικό να ζητάµε 
από τη διοίκηση του µαγαζιού την 
εφαρµογή του νόµου και σίγουρα 
δεν αποτελεί ντροπή να απαιτούµε 
όποιος θέλει να καπνίσει να βγει 
έξω», αναφέρει ο κ Πλεύρης στην 
ανάρτησή του. 

Νωρίτερα ο κ. Πλεύρης, σε 
ανάρτησή του στο Twitter, κοινο-
ποίησε φωτογραφία στην οποία 
εµφανίζεται ο ηθοποιός Μπισπί-
κης να κρατά τσιγάρο σε νυχτερινό 
κέντρο, ενώ φιλιέται µε τη ∆έσποι-
να Βανδή, στην οποία αναφέρει: 

«Επειδή ο αντικαπνιστικός νόµος 
και ισχύει και εφαρµόζεται ήδη µε 
βάση αυτήν την φωτογραφία κινεί-
ται η διαδικασία να επιβληθεί το 
πρόστιµο στο µαγαζί και σε όσους 
παρανοµούν. Ο νόµος ισχύει για 
όλους και το κάπνισµα στον εσω-
τερικό χώρο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ».

Η ανακοίνωση
του νυχτερινού κέντρου
«Αγαπητοί φίλοι, όλοι γνωρίζετε 
ότι η µεγάλη οικογένεια του «Ένα-
στρον», η διοίκηση, οι καλλιτέ-
χνες και οι δεκάδες εργαζόµενοι 
προσφέρουµε επί πολλά έτη υψη-
λό επίπεδο ψυχαγωγίας και δια-
σκέδασης σεβόµενοι πάντοτε την 
τήρηση των νόµων. Είναι προφα-
νές ότι η προσπάθεια τήρησης του 
αντικαπνιστικού νόµου είναι συνε-
χής και αδιάκοπη, µέσα σε πραγ-
µατικά δύσκολες συνθήκες αφού 
είναι δύσκολος ο έλεγχος εκατο-
ντάδων πελατών που διασκεδά-
ζουν. Μεµονωµένα περιστατικά, 
όπως αυτό που έλαβε δηµοσιότη-
τα, δεν µπορούν να ακυρώσουν 
τις συνεχείς προσπάθειες που κα-
ταβάλουµε όλοι µας.

Η παρέµβαση του Υπουργού 
Υγείας κ. Θάνου Πλεύρη ενδυνα-
µώνει την προσπάθεια της πολιτεί-
ας και την δική µας για την πλήρη 
απάλειψη του καπνίσµατος στα κέ-
ντρα διασκέδασης.

Είµαστε σίγουροι ότι και µε την 
δική σας συµβολή θα τα καταφέ-
ρουµε !

Χρόνια Πολλά και ευτυχισµέ-
νο το νέο έτος!»

ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ∆ΕΣ
γεμάτα
τα νυχτερινά
κέντρα
∆εν τηρείται ο αντικαπνιστικό νόµος
στη νύχτα σε αντίθεση από την εστίαση 

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

TODAY PRESSFR
EE

Εντατικούς ελέγχους προανήγγειλε ο Θάνος Πλεύρης
αλλά και η αστυνοµία πρέπει να κάνει τη δουλειά της 
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