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για ολιγωρίες, δεν είναι ώρα για καθυστερήσεις
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Ο Κάρολος Γ' από σήμερα Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 
είναι επισήμως βασιλιάς. Από το προεδρείο του 
βρετανικού κοινοβουλίου ανακοινώθηκε πως ο νέος 
βασιλιάς  θα απευθυνθεί στους Βρετανούς στις 20:00 
(ώρα Ελλάδας). Το Συμβούλιο Διαδοχής συνεδρίασε 
στις 10:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) στο 
Παλάτι του Αγίου Ιακώβου και η ανακήρυξή του 
Καρόλου ως βασιλιά αναγνώσθηκε δημόσια  από τον 
εξώστη αυτής της κατοικίας και στη συνέχεια, σε όλες 
τις επαρχίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Προς τι όλη αυτή
η υποκριτική συζήτηση

περί πρωτοφανών 
γεγονότων για τις

παρακολουθήσεις;
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Πάνω απ΄ όλα
το συμφέρον του λαού 
και του έθνους 

Editorial

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
αντιλαµβανόµενος το ενεργειακό χάος που 
θα προκαλέσει σε ολόκληρη την Ευρώπη µια 
ενδεχόµενη απόφαση για πλαφόν στο ρωσικό 
αέριο, αντέδρασε άµεσα θέτοντας πάνω από 
όλα το συµφέρον του λαού και του έθνους. 
Ο πρωθυπουργός, γνωρίζει πολύ καλά ότι 
κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε περιδίνηση την 
οικονοµία και αποφάσισε να αναλαµβάνει 
πρωτοβουλία, προκειµένου να αποτραπεί η 
ψήφιση από τη Σύνοδο Κορυφής της πρότασης 
της Κοµισιόν. 
∆υστυχώς, η Ευρώπη επιµένει σε ένα 
µείγµα κυρώσεων, οι οποίες τσακίζουν τις 
οικονοµίες των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ενισχύουν τον Πούτιν – παρά τον 
αποδυναµώνουν- που έχει βρει νέες αγορές 
στην Κίνα και στην Ασία.
Το θέµα προβληµατίζει εντόνως το Μαξίµου 
και θα τεθεί στη συνάντηση που θα έχει ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης µε τον πρόεδρο της 
Γαλλίας, Εµανουέλ Μακρόν. Ταυτόχρονα 
επιχειρεί να κινητοποιήσει και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η 
Τσεχία, οι οποίοι θεωρούν καταστροφικό 
το νέο µείγµα κυρώσεων που προτείνει η 
Κοµισιόν.
Σε περίπτωση κατά την οποία η Σύνοδος 
Κορυφής υιοθετήσει την πρόταση της ντε 
Λάϊνεν, τότε είναι δεδοµένο, ότι η Ρωσία 
θα διακόψει τη ροή φυσικού αερίου στον 
αγωγό που τροφοδοτεί την Ελλάδα και άλλες 
γειτονικές χώρες.
Το ενεργειακό κόστος θα εκτιναχθεί σε 
πρωτοφανή ύψη, προκαλώντας περιδίνηση σε 
όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Μια τέτοια 
εξέλιξη µπορεί να αναγκάσει τη χώρα µας να 
διπλασιάσει το ποσό της επιδότησης στους 
λογαριασµούς ρεύµατος από τα δύο δισ. ευρώ 
τον µήνα στα τέσσερα δισ. τινάζοντας στον 
αέρα τον προϋπολογισµό.
Ο πρωθυπουργός γνωρίζει το κενό ηγεσίας 
που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και  έχει 
πάψει από καιρό να έχει εµπιστοσύνη στους 
γραφειοκράτες των Βρυξελλών, οι οποίοι 
διαχειρίζονται ερασιτεχνικά µια πρωτοφανή 
κρίση. Γνωρίζει επίσης το έλλειµµα εξουσίας 
και γί  αυτό οι όποιες αποφάσεις είναι άτολµες 
και λαµβάνονται µε µεγάλη καθυστέρηση.
Γί  αυτό είναι αποφασισµένος να αναλάβει 
πρωτοβουλίες ενεργοποιώντας παράλληλα 
και τα αντανακλαστικά του Εµανουέλ Μακρόν 
που είναι ο µόνος σοβαρός ηγέτης που 
απέµεινε στην Ευρώπη. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ/
ΚΑΛΠΕΣ
Πριν ή μετά τις Πανελλαδικές 
Οι δύο ηµεροµηνίες που είναι επικρατέστερες για να γίνουν οι εκλογές το 2023

Γ
ια πρώτη φορά στην ιστορία το 
υπουργείο Παιδείας ανακοίνω-
σε την ηµεροµηνία των Πανελ-
λαδικών εξετάσεων, αλλά και 

των εξετάσεων στα σχολεία για το 2023. 
Και αµέσως φούντωσαν τα σενάρια για 
το χρόνο που θα µπορούσαν να γίνουν οι 
εκλογές. Η έκπληξη µε την ανακοίνωση 
των ηµεροµηνιών, ασφαλώς αφήνει ανοι-
κτά όλα τα ενδεχόµενα για το πότε θα στη-
θούν οι κάλπες, µε τα επιτελεία των κοµµά-
των να παίρνουν τα κοµπιουτεράκια και τα 
ηµερολόγια και να κάνουν υπολογισµούς.

Επιπροσθέτως, χθες ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γ. Οικονόµου, µιλώντας 
στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, απαντώντας 
σε σχετική ερώτηση είπε ότι «οι εκλογές 
µπορεί να γίνουν και πριν τις Πανελλαδι-
κές εξετάσεις», συµπληρώνοντας βέβαια 
πως «δεν έχει και τόση σηµασία αν γίνουν 
πριν ή και µετά…».

«Εκλογές θα γίνουν το 2023, το λέµε 
επίµονα και καθαρά. Τον εκλογικό χρόνο 
δεν τον αντιµετωπίζουµε στο πλαίσιο µι-
κροκοµµατικών παιχνιδιών. Το 2023 είναι 

η τελευταία χρονιά της τετραετίας, αν γί-
νουν τον Ιούλιο ή γίνουν τον Απρίλιο πριν 
από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δεν έχει 
µεγάλη σηµασία», είπε ο κ. Οικονόµου.

Με βάση τις ηµεροµηνίες του υπουρ-
γείου Παιδείας, οι Πανελλαδικές θα ξεκι-
νήσουν στις 2 Ιουνίου και θα ολοκληρω-
θούν στις 16 Ιουνίου, ηµέρα Παρασκευή. 
Στα Λύκεια, τα µαθήµατα λήγουν στις 19 
Μαΐου και οι εξετάσεις για την πρώτη και 
δευτέρα Λυκείου θα γίνουν από 22 Μαΐ-
ου µέχρι 15 Ιουνίου.

Με βάση τους υπολογισµούς η κυβέρ-
νηση θα µπορούσε να προκηρύξει εκλογές 
πριν ή µετά τις εξετάσεις, καθώς την περίο-
δο που γράφουν τα παιδιά δεν θα µπορού-
σαν να στηθούν κάλπες. 

Εποµένως, υπάρχουν δύο επιλογές, µε 
δεδοµένο ότι θα πάµε σε διπλές κάλπες, 
µε απλή αναλογική την πρώτη Κυριακή 
και µε ενισχυµένη (αν αλλάξει και ο εκλο-
γικός νόµος εκ νέου, µε µεγαλύτερο µπό-
νους για το πρώτο κόµµα), περίπου ένα µή-
να µετά. Συνεπώς «δεν παίζει» το σενάριο 
των εκλογών τον Μάιο, γιατί θα έπεφταν 

µέσα στις εξετάσεις των παιδιών, ενδοσχο-
λικές και Πανελλαδικές. 

Μια ηµεροµηνία είναι να γίνουν τέλη 
Μαρτίου µε αρχές Απριλίου, π.χ. Κυρια-
κή 2 Απριλίου και οι επόµενες στις αρχές 
Μαΐου, ώστε να έχουν λήξει όλες οι πολι-
τικές εκκρεµότητες πριν από τις εξετάσεις.

Θα µπορούσαν βεβαίως να στηθούν 
κάλπες και στις 9 Απριλίου, µία εβδοµά-
δα πριν από το Πάσχα και οι επόµενες να 
πάνε για 7 ή 14 Μαΐου, οριακά πριν από 
τις εξετάσεις.

Άλλο σενάριο είναι να εξαντλήσει η 
κυβέρνηση την τετραετία και να προκηρύ-
ξει εκλογές µετά τις εξετάσεις στα σχολεία, 
δηλαδή µετά τις 16 Ιουνίου. Πιθανές Κυ-
ριακές είναι η 18η Ιουνίου αλλά και η 25η 
Ιουνίου µε τις επόµενες κάλπες να µπο-
ρούν να στηθούν τον Ιούλιο, και συγκε-
κριµένα στις 16 ή 23 Ιουλίου. 

Τα πάντα βεβαίως κρίνονται από τις 
αποφάσεις του πρωθυπουργού, αλλά εί-
ναι σίγουρο ότι η ανακοίνωση της ηµερο-
µηνίας των Πανελλαδικών δίνει το σήµα 
για πολλά σενάρια και σχεδιασµούς.



Σε ένα περιβάλλον ασταθές, µέσα στο οποίο τα ισχυρά 
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Π
ολιτικό restart για την κυ-
βέρνηση αποτελεί η ∆ΕΘ, 
καθώς η παρουσία του 
πρωθυπουργού θα συνο-

δευτεί από την εξαγγελία ενός φιλόδο-
ξου πακέτου µέτρων, τον τρόπο αντιµε-
τώπισης των αλληλένδετων κρίσεων µε 
τις οποίες βρίσκεται αντιµέτωπη η χώ-
ρα και την παρουσίαση των βασικών 
αξόνων του κυβερνητικού προγράµµα-
τος µε το οποίο θα διεκδικήσει την ανα-
νέωση της κυβερνητικής θητείας στις 
εκλογές.

Η οµιλία του κ. Μητσοτάκη, σύµφω-
να µε ενηµερωµένες πηγές, θα έχει δύο 
βασικούς άξονες. Ο πρώτος θα αφορά 
την οικονοµία, όπου πέρα των παροχών, 
θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των κιν-
δύνων που υπάρχουν, αλλά και των προ-
οπτικών που έχει για συνέχιση των υψη-
λών ρυθµών ανάπτυξης µε εφαρµογή 
ενός ολοκληρωµένου σχεδίου. «Οι  επι-
δόσεις που καταγράφει η ελληνική οι-
κονοµία σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη, 
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, 
την αύξηση των εξαγωγών και των του-
ριστικών ροών, αλλά και τη µείωση της 
ανεργίας αναδεικνύουν ότι, σε µια από 
τις πλέον δύσκολες και ταραχώδεις περι-
όδους της παγκόσµιας ιστορίας, η ελλη-
νική οικονοµία όχι µόνο αντέχει, αλλά 
και ενδυναµώνεται», αναµένεται να το-
νίσει ο πρωθυπουργός. Θα προειδοποι-
ήσει, όµως, ότι για να συνεχίσει σε αυ-
τό τον δρόµο επιβάλλεται η διατήρηση 
των συνθηκών σταθερότητας. Στην προ-
µετωπίδα των εξαγγελιών βρίσκονται τα 
µέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώ-
σεων της ενεργειακής κρίσης.

Επιδότηση ρεύµατος
και κίνητρα για πετρέλαιο
Όπως µεταφέρουν κυβερνητικές πηγές 
η επιδότηση στους λογαριασµούς ρεύ-
µατος θα συνεχιστεί και τους επόµενους 
µήνες µε τον κρατικό προϋπολογισµό 
και τον µηχανισµό που έχει δηµιουρ-
γηθεί στην αγορά ενέργειας να συνε-
χίζουν να απορροφούν το 80% των αυ-
ξήσεων. Το µοντέλο θα έχει µία δοµική 
αλλαγή καθώς η επιδότηση θα προκύ-
πτει µε βάση την κατανάλωση. Επίσης, 
όσοι εξοικονοµούν ηλεκτρική ενέργεια 
θα έχουν µεγαλύτερη επιδότηση σε σύ-
γκριση µε τους υπόλοιπους καταναλω-
τές. Ξεχωριστή επιδότηση θα υπάρξει 
για τα 700 χιλιάδες νοικοκυριά που χρη-
σιµοποιούν φυσικό αέριο για θέρµαν-
ση και δεν µπορούν να γυρίσουν σε άλ-
λες πηγές θέρµανσης. Για όσους, όµως, 
µπορούν να επιστρέψουν στο πετρέλαιο 
θα δοθούν κίνητρα καθώς οι τιµές θα εί-
ναι σαφώς χαµηλότερες. Γενναία χαρα-
κτηρίζεται, από τις ίδιες πηγές, η αύξη-
ση του επιδόµατος θέρµανσης, ενώ θα 
διευρυνθεί και ο αριθµός των δικαιού-
χων µε ειδική πρόνοια για τις περιοχές 
της χώρας µε πολύ χαµηλές θερµοκρα-
σίες κατά τους χειµερινούς µήνες.

Επιταγή ακρίβειας
Έµφαση θα δοθεί στην στήριξη και προ-
στασία των πιο ευάλωτων πολιτών. Σε 
αυτό το πεδίο το οικονοµικό επιτελείο 
έχει επεξεργαστεί µέτρα που περιλαµ-
βάνουν την επιταγή ακρίβειας για χα-
µηλοσυνταξιούχους και ανέργους, ενώ 
υπάρχει εισήγηση για την χορήγηση 
13ης σύνταξης την περίοδο των Χρι-
στουγέννων σε όσους λαµβάνουν την 
κατώτατη σύνταξη. Όπως σηµειώνουν 
κυβερνητικά στελέχη η απόδοση της 
οικονοµίας επιτρέπει αυτή την στήριξη 
των πιο αδύναµων, αλλά σταθµίζονται 
και τα δηµοσιονοµικά περιθώρια, ώστε 
να υπάρχουν εφεδρείες εν όψει ενός πο-
λύ δύσκολου χειµώνα.

Μέτρα µόνιµου χαρακτήρα
Το «καλάθι» της ∆ΕΘ θα έχει και µέ-
τρα µόνιµου χαρακτήρα που θα τεθούν 
σε εφαρµογή το 2023. Για τους συντα-
ξιούχους προβλέπεται το «ξεπάγωµα» 
όλων των συντάξεων µετά από 12 χρό-
νια, µικρότερης κλίµακας τέταρτη δό-
ση του επανυπολογισµού τού λεγό-
µενου «νόµου Βρούτση», που αφορά 
περαιτέρω αύξηση σε 150.000 συντα-
ξιούχους µε ασφαλιστικό βίο πάνω 
από 30 χρόνια και θα καταργηθεί η ει-

σφορά αλληλεγγύης που αφορά ένα 
εκατοµµύριο συνταξιούχους µε εισόδη-
µα πάνω από 12.000 ευρώ. Η κατάρ-
γηση της εισφοράς αλληλεγγύης αφο-
ρά και τους δηµοσίους υπαλλήλους. 
Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοι-
νώσει και την τρίτη αύξηση του κατώ-
τατου µισθού εντός του ’23 φτάνοντας 
τα 751 ευρώ, δηλαδή στα προµνηµονι-
ακά επίπεδα. Ερωτηµατικό παραµένει 
αν ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει 
την κατάργηση ή την µείωση στο µισό 
του τέλους επιτηδεύµατος.

Στεγαστική πολιτική 
Ψηλά τίθεται από κυβερνητικής πλευ-
ράς ο πήχης για το πρόγραµµα στεγα-
στικής πολιτικής που θα παρουσιαστεί 
στην ∆ΕΘ. Σύµφωνα µε πληροφορί-
ες αυτό δεν θα περιοριστεί στους νέ-
ους έως 29 ετών, όπως ήταν µέχρι πρό-
σφατα γνωστό, αλλά θα αφορά και τους 
30άρηδες ανεβάζοντας το ηλικιακό όριο 
κατά µια δεκαετία. Θα περιλαµβάνει 
επιδοτούµενα δάνεια, ανέγερση φοιτη-
τικών εστιών, επιδοτήσεις για ανακαίνι-
ση παλιών κατοικιών και αποδέσµευση 
ακινήτων του δηµοσίου τα οποία θα δια-
τεθούν για την στέγαση νέων ζευγαριών 
και ανέργων.

Η Ελλάδα
της επόµενης δεκαετίας
Ο δεύτερος άξονας της οµιλίας του πρω-
θυπουργού αφορά το πολιτικό πλαίσιο 
των επόµενων µηνών, τους στόχους της 
κυβέρνησης, τις προϋποθέσεις για να 
βγει η χώρα αλώβητη από τις Συµπλη-
γάδες των διεθνών κρίσεων που την 
απειλούν και το όραµα που θα περιγρά-
ψει για την Ελλάδα της επόµενης δεκα-
ετίας.  Ο κ. Μητσοτάκης θα πει ότι την 
στιγµή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
βυθίζονται σε αστάθεια και εσωστρέ-
φεια, απαραίτητη προϋπόθεση ασφά-
λειας για την Ελλάδα είναι η σταθερότη-
τα. Θα περιγράψει το εκρηκτικό κοκτέιλ 
που διαµορφώνεται διεθνώς και τους 
κινδύνους που απειλούν την γειτονιά 
µας.  «Σε συνδυασµό µε τον δυναµικά 
επανακάµψαντα αναθεωρητισµό, που 
παρατηρούµε στην περιοχή µας, γεν-
νιούνται τεράστιοι κίνδυνοι», σηµειώ-
νουν συνεργάτες του που έχουν γνώση 
της οµιλίας του πρωθυπουργού. «Η πρό-
οδος της χώρας µας και η ενδυνάµωσή 
της έχει προκαλέσει άγχος, δυσαρέ-
σκεια, αλλά και ανησυχία σε διάφορες 
αλλότριες δυνάµεις, οι οποίες µάλιστα 
δεν κρύβουν συχνά τη σφοδρή επιθυ-
µία τους να αλλάξει η ηγεσία της χώρας» 

θα θυµίσει ο κ. Μητσοτάκης και θα στεί-
λει µήνυµα προς πάσα κατεύθυνση ότι 
«η Ελλάδα ούτε εκφοβίζεται, ούτε διστά-
ζει. Η Κυβέρνησή µας έχει σχέδιο και 
θωρακίζει την κοινωνία, θωρακίζει τα 
εθνικά µας δίκαια, συµβάλλοντας πα-
ράλληλα στη διεθνή σταθερότητα».

Σταθερότητα
και εκλογικός νόµος
Η ανάγκη σταθερότητας στη χώρα είναι 
και ο βασικός λόγος που βουλευτές και 
κυβερνητικά στελέχη εισηγούνται στον 
πρωθυπουργό αλλαγή του εκλογικού 
νόµου ώστε το πρώτο κόµµα να µπορεί 
να σχηµατίσει πιο εύκολα κυβέρνηση 
και η χώρα να µην µπει σε περιδίνηση 
την εποµένη των εκλογών µε σοβαρές 
συνέπειες στην οικονοµία. Ο κ. Μητσο-
τάκης κρατά κλειστά τα χαρτιά του και 
θα τοποθετηθεί για το θέµα στην συνέ-
ντευξη τύπου που θα παραχωρήσει την 
Κυριακή. Ακόµα και στενοί συνεργάτες 
του αποφεύγουν να ποντάρουν για την 
τελική του απόφαση καθώς ο ίδιος ζυγί-
ζει πολύ το θεσµικό βάρος µιας τέτοιας 
απόφασης. Γεγονός είναι πως για πρώ-
τη φορά συζητά µια τέτοια κίνηση, κρα-
τώντας όµως την τελική απόφαση για 
τον ίδιο. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/
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Φιλόδοξο και άµεσα υλοποιήσιµο πακέτο µέτρων θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ∆ΕΘ





T
ρεις δηµοσκοπήσεις 
που κυκλοφόρησαν εν 
µέσω της πολιτικής θύ-
ελλας που προκάλεσε η 

υπόθεση της παρακολούθησης Αν-
δρουλάκη, έδειξαν µια πραγµατι-
κά αλλόκοτη (για τα δεδοµένα της 
συγκυρίας) δηµοσκοπική αντοχή 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη. 

Με το θέµα της παρακολούθη-
σης να µονοπωλεί την επικαιρότη-
τα, µε σύσσωµη την αντιπολίτευση 
να έχει στριµώξει την κυβέρνηση 
στο καναβάτσο και να την γρονθο-
κοπεί στο πρόσωπο, µε το τηλεοπτι-
κό τοπίο για πρώτη φορά εχθρικό 
απέναντι στον Μητσοτάκη, µε τις 
προβλέψεις για τον χειµώνα να εί-
ναι όχι απλώς δυσοίωνες αλλά σχε-
δόν εφιαλτικές, θα πίστευε κανείς 
ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει 
ήδη πάρει την άγουσα για την αντι-
πολίτευση. Το κλίµα είχε φοβερές 
οµοιότητες µε την περίοδο 2007-8, 
όταν η υπόθεση Βατοπεδίου σάρω-
νε την κυβέρνηση Καραµανλή και 
την οδηγούσε σε εκλογές ήττας.

Αδιαµφισβήτητη
πολιτική κυριαρχία
Κι όµως, να που υπάρχει µια θεµε-
λιώδης διαφορά. Οι εταιρείες δη-
µοσκοπήσεων (τρεις ως την ώρα 
που γραφόταν το κείµενο) δείχνουν 
ότι παρά την θύελλα που έχει ξε-
σπάσει πάνω στο κεφάλι του, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης διατηρεί µια 
αδιαµφισβήτητη πολιτική κυριαρ-
χία. Προηγείται (ανάλογα µε την 
µέθοδο που ακολουθεί κάθε εται-
ρεία) από 6 έως 9 µονάδες του 
ΣΥΡΙΖΑ. Σ’ αυτό που και οι τρεις 
εταιρείες συµφωνούν, είναι ότι οι 
απώλειες της κυβερνητικής παρά-
ταξης δεν ξεπερνούν την 1 µε 1,5 
µονάδα, ενώ αντιστοίχως τα κέρδη 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι µικρότερα της 1 
µονάδας. Το ΠΑΣΟΚ µοιάζει λίγο 
πιο κερδισµένο, προσθέτοντας στο 
σακούλι του από 1,5 µέχρι 2 µονά-
δες. ∆ιαχειρίσιµες οι απώλειες για 
την Ν∆, γλίσχρα τα κέρδη για την 

αντιπολίτευση. Για κάποιον που τώ-
ρα θα ερχόταν µετά από πολύ καιρό 
στην Ελλάδα από το εξωτερικό, θα 
αφουγκραζόταν τον αντικυβερνη-
τικό χαµό που έβραζε γύρω του κι 
µετά έβλεπε τα δηµοσκοπικά απο-
τελέσµατα, δεν θα έµοιαζε εντελώς 
παράδοξο ή και παράλογο;

ΣΥΡΙΖΑ και...
στρουθοκαµηλισµός
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, σηµασία 

έχει ο τρόπος ανάγνωσης των δε-
δοµένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ για παρά-
δειγµα, επιλέγει να χώσει το κε-
φάλι του µέσα στην άµµο, σαν 
στρουθοκάµηλος που όταν δεν 
βλέπει κάτι θεωρεί ότι δεν υπάρ-
χει κιόλας. Επιλέγει λοιπόν την θε-
ωρία ότι οι δηµοσκοπήσεις είναι 
φτιαχτές, αγορασµένες από την 
κυβέρνηση. ∆ιότι τι άλλο µπορεί 
να σηµαίνει η µονότονη απάντη-
ση που δίνουν στα πολιτικά πάνελ, 

µόλις ερωτηθούν για τα δηµοσκο-
πικά δεδοµένα των ηµερών. «Ού-
τε οι ίδιοι δεν τις πιστεύουν» λέ-
νε µε µια φωνή. Κοντολογίς, κατά 
τον ΣΥΡΙΖΑ οι έρευνες της κοι-
νής γνώµης δεν αποτυπώνουν την 
πραγµατικότητα, έστω και στιγµι-
αία, αλλά είναι κατάπτυστα και 
αναξιόπιστα προϊόντα εξαγοράς 
και παραχάραξης. Αυτό άλλωστε 
συµβαδίζει και µε την θεωρία τους 
ότι η Ελλάδα κυβερνάται σήµερα 
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Οι «γαλάζιοι» 
κυβερνητικοί, προς 

στιγμή, έμοιαζαν 
με μια θεατρική 

παράσταση, 
που ανοήτως 

και δίχως λόγο 
αυτοσυκοφαντήθηκε, 

ετοιμάστηκε 
απογοητευμένη να 

κατεβάσει ρολά, αλλά 
έκπληκτη διαπίστωσε 

ότι η πλατεία της 
συνεχίζει να είναι 

γεμάτη θεατές...

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να χώσει το κεφάλι του μέσα στην άμμο,
σαν στρουθοκάμηλος που όταν δεν βλέπει κάτι θεωρεί
ότι δεν υπάρχει κιόλας. Επιλέγει λοιπόν την θεωρία ότι

οι δημοσκοπήσεις είναι φτιαχτές, αγορασμένες από την κυβέρνηση

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

H συνεκτίµηση πολλών παραγόντων, ενδέχεται να οδηγήσει
τον πρωθυπουργό σε µια απόφαση που θα ενισχύει

την κυβερνησιµότητα. ∆εν ξέρουµε ακόµα αν θα καταλήξει
σε κάτι τέτοιο. Όση ευθύνη έχει ο Μητσοτάκης απέναντι

σε παλιότερες θέσεις του, πρέπει να έχει και η αντιπολίτευση απέναντι 
στα προβλήµατα του τόπου, ειδικά σε τέτοιες κρίσιµες περιόδους

ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΟΞΟ
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ
και ο εκλογικός νόμος



από ένα αυταρχικό,  αντιδηµοκρα-
τικό και ανενδοίαστο καθεστώς. 
Μια τέτοια συµµορία θα άφηνε τις 
δηµοσκοπήσεις έξω από τον κύ-
κλο των παρεµβάσεων του;

Η υπόθεση Ανδρουλάκη
και οι «γαλάζιοι»
Στην απέναντι όχθη υπάρχει το 
κυβερνητικό στρατόπεδο. Για 
όσους ξέρουν τι πραγµατικά συµ-
βαίνει εκεί µέσα, η εικόνα είναι η 

ακόλουθη. Μοιάζουν µε µια θε-
ατρική παράσταση που ανοήτως 
και δίχως λόγο αυτοσυκοφαντή-
θηκε, ετοιµάστηκε απογοητευ-
µένη να κατεβάσει ρολά αλλά 
έκπληκτη διαπίστωσε ότι η πλα-
τεία της συνεχίζει να είναι γεµά-
τη θεατές. 

Μην κοιτάτε το ύφος της σι-
γουριάς που έχουν σήµερα οι 
κυβερνητικοί, σας βεβαιώνω 
ότι έτρωγαν τα νύχια τους µέχρι 

να διαπιστώσουν πόση πολιτι-
κή ζηµιά τους είχε κάνει η υπό-
θεση Ανδρουλάκη. Απλώς τώρα 
που βεβαιώθηκαν ότι όχι µόνο 
δεν υπήρξε καµιά καταστροφή 
αλλά τα πράγµατα παραµένουν 
υπό έλεγχο, έσκασε πάλι το χει-
λάκι τους και είπαν γεµάτοι δή-
θεν αυτοπεποίθηση «έλα µωρέ, 
δεν έγινε και τίποτα, ο κοσµάκης 
δεν ασχολείται µε τέτοια αλλά µε 
την τσέπη του.»

Η δήλωση
του Κώστα Καραµανλή 
Αλλά η ιστορία Ανδρουλάκη ανέ-
δειξε και κάτι άλλο, όσον αφορά 
το κυβερνητικό στρατόπεδο. Η βα-
ριά πολιτική δήλωση του Κώστα 
Καραµανλή, παρά την µετέπειτα 
διευκρινιστική του δήλωση, απο-
κάλυψε την ύπαρξη ενός εσωτερι-
κού ρήγµατος στην Ν∆ που τόσα 
χρόνια ήταν κρυµµένο και ανενερ-
γό. Πολλοί πίστευαν ότι η παλιά 

αντίθεση Καραµανλικών-δεξιών 
και Μητσοτακικών-κεντρώων εί-
χε ξεπεραστεί οριστικά, πλην απο-
δείχθηκε ότι υπάρχει και εύκολα 
µπορεί να φέρει µεγάλο εσωκοµ-
µατικό σεισµό. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ευτύχησε να είναι ο µο-
ναδικός αρχηγός της Ν∆ που επί 
έξι χρόνια (τα τρία ως πρωθυ-
πουργός) πορεύτηκε δίχως εσω-
κοµµατική αντιπολίτευση. Είτε δι-
ότι καλή τη πίστη τον άφηναν να 
κάνει την δουλειά του, είτε διότι η 
κυριαρχία του ήταν τόσο απόλυτη 
που κανείς δεν τολµούσε να κινη-
θεί εναντίον του. Τώρα την απέ-
κτησε κι αυτός την αντιπολίτευση 
του. ∆εν ξέρουµε πότε και πως θα 
ξαναεκδηλωθεί, πάντως η «κυρία» 
έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων 
της και δήλωσε «παρούσα». 

Ο τρίτος, Νίκος Ανδρουλάκης
Ανάµεσα στους δυο µεγάλους ή 
στις παρυφές τους, κινείται ο τρί-
τος της πολιτικής παρέας. Ο Νί-
κος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο 
επίκεντρο της υπόθεσης των πα-
ρακολουθήσεων, αλλά κατά που 
δείχνουν οι µετρήσεις όχι και στο 
επίκεντρο της προτίµησης των πο-
λιτών. Έχει την πλήρη συµπαρά-
σταση όλων για το ανάρµοστο 
κακό που τον βρήκε, όλοι συντάσ-
σονται µαζί του στο αίτηµα να απο-
καλυφθούν οι λόγοι της «νόµιµης» 
παρακολούθησης του, όµως αυτό 
δεν σηµαίνει ότι ο κόσµος απο-
φάσισε να τον κάνει και ρυθµιστή 
των πολιτικών µας πραγµάτων. Η 
προσπάθεια του να γίνει ο δεύτε-
ρος πόλος δεν στέφεται µε επιτυ-
χία, ο Τσίπρας παραµένει κυρίαρ-
χος στην κεντροαριστερά. Απλώς 
η ιστορία των παρακολουθήσεων 
του επέτρεψε να ξεφύγει προσω-
ρινά από την µέγγενη του ερωτή-
µατος «µε ποιον θα πας µετεκλογι-
κά», του έδωσε το ηθικό δικαίωµα 
να λέει «πρώτα διαλεύκανση και 
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Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης των 
παρακολουθήσεων, αλλά κατά που δείχνουν οι μετρήσεις, όχι και στο 

επίκεντρο της προτίμησης των πολιτών. Ο κόσμος δεν αποφάσισε να τον 
κάνει και ρυθμιστή των πολιτικών μας πραγμάτων...

s s

Συνέχεια στην σελίδα 8

Με όλα αυτά που συµβαίνουν θα πίστευε 
κανείς ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
έχει ήδη πάρει την άγουσα για την 
αντιπολίτευση – ∆εν είναι, όµως έτσι! 
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µετά συζήτηση για το µέλλον». Ο 
αρχηγός του ΠΑΣΟΚ πήρε µια ου-
ρανοκατέβατη βολική αναβολή για 
τις απαντήσεις του. Ως πότε όµως;

Μη αυτοδυναµία:
Η χειρότερη
εκδοχή για τη χώρα 
Ένα λογικό παρεπόµενο όλης αυ-
τής της συχνά παρατραβηγµένης 
κουβέντας περί του Ανδρουλά-
κη, προέκυψε στα µέσα της εβδο-
µάδας, όταν ξέσπασε ξαφνικά µια 
από καιρό κλειστή συζήτηση, πε-
ρί αλλαγής του εκλογικού νόµου. 
Ο πρωθυπουργός είχε ξεκαθαρί-
σει ότι δεν σκοπεύει να προχω-
ρήσει σε µεγιστοποίηση του µπό-
νους για το πρώτο κόµµα, η ακραία 
αντιπαράθεση όµως που προέκυ-
ψε κονιορτοποίησε κάθε πιθανό-
τητα σύγκλησης και στοιχειώδους 
συνεννόησης ανάµεσα στα κόµµα-

τα. Αυτό πρακτικά ακυρώνει κάθε 
πιθανότητα να δηµιουργηθεί κυ-
βέρνηση, αν δεν υπάρχει αυτοδυ-
ναµία κάποιου κόµµατος. Είναι η 

χειρότερη εκδοχή για τα πολιτικά 
µας πράγµατα, µε δεδοµένο ότι η 
χώρα διανύει µια περίοδο µεγάλου 
εθνικού κινδύνου, ο οποίος ενδέ-
χεται να εκδηλωθεί µόλις οι Τούρ-
κοι αντιληφθούν ότι στην Ελλάδα 
υπάρχει κενό εξουσίας. Είναι επί-
σης εξίσου επικίνδυνο το γεγονός 
ότι όλος ο πλανήτης και ιδιαίτερα 
η Ευρώπη περνούν µια τεράστια 
ενεργειακή κρίση, η αντιµετώπιση 
της οποίας απαιτεί δύσκολες απο-
φάσεις και γρήγορες κινήσεις.

Η απόφαση του Μητσοτάκη 
Η συνεκτίµηση όλων αυτών των 
δεδοµένων, ενδέχεται να οδηγή-

σει τον πρωθυπουργό σε µια από-
φαση που θα ενισχύει την κυβερ-
νησιµότητα. ∆εν ξέρουµε ακόµα αν 
θα καταλήξει σε κάτι τέτοιο, το πιθα-
νότερο είναι να µάθουµε στην συ-
νέντευξη τύπου που θα δώσει στην 
∆ΕΘ. Υπάρχει προφανώς ένα ηθι-
κής φύσεως θέµα, καθώς ο Μητσο-
τάκης είχε δεσµευτεί ότι δεν θα αλ-
λάξει τον εκλογικό νόµο, πλην τα 
ηθικά ζητήµατα δεν κατατρύχουν 
µόνο την κυβέρνηση. Αφορούν 
οποιονδήποτε έχει ευθύνη για την 
πορεία του τόπου, άρα και την αντι-
πολίτευση. Όση ευθύνη λοιπόν έχει 
ο Μητσοτάκης απέναντι σε παλιό-
τερες θέσεις του, πρέπει να έχει και 
η αντιπολίτευση απέναντι στα προ-
βλήµατα του τόπου, ειδικά σε τέ-
τοιες κρίσιµες περιόδους. Υποθέτω 
ότι στο επόµενο φύλλο της εφηµε-
ρίδας θα έχουµε κατασταλάξει για 
το που πάει το πράγµα. 

∆ΙΑ ΧΕΙΡΟΣ.../

▲ ▲

Συνέχεια από σελίδα 7

Με τα έως τώρα δεδομένα εκμηδενίζεται κάθε πιθανότητα
να δημιουργηθεί κυβέρνηση, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία κάποιου κόμματος. 

Είναι η χειρότερη εκδοχή για τα πολιτικά μας πράγματα,
με δεδομένο ότι η χώρα διανύει μια περίοδο μεγάλου εθνικού
κινδύνου, ο οποίος ενδέχεται να εκδηλωθεί μόλις οι Τούρκοι

αντιληφθούν ότι στην Ελλάδα υπάρχει κενό εξουσίας

ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΟΞΟ
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ
και ο εκλογικός
νόμος
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Μ
ια από τις πρώτες ερω-
τήσεις στον πρωθυ-
πουργό κατά την καθι-
ερωµένη συνέντευξη 

του στη ∆ΕΘ, ασφαλώς  θα είναι για 
τον εκλογικό νόµο, αν προτίθεται να 
τον αλλάξει και γιατί

Ο πρωθυπουργός εξ αρχής αλλά 
εσχάτως και πιο έντονα αναφέρεται 
συνεχώς στην ανάγκη σταθερότητας 
της χώρας. Και είναι φυσικό καθώς 
το καράβι της πατρίδας µας, περνά µέ-
σα από τις συµπληγάδες ενός κόσµου 
που αλλάζει τροµακτικά και µιας ενερ-
γειακής κρίσης, που η Ευρώπη έχει 
να ζήσει από το Β’ Παγκόσµιο Πόλε-
µο.  Τριγύρω  αναθεωρητικές δυνά-
µεις  µας απειλούν, πως «θα έρθουν 
ένα βράδυ»,  ενώ άλλες επιχειρούν να 
αποσταθεροποιήσουν εκ των έσω ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις, που θεωρούν 
εχθρικές, όπως του Ντράγκι στην Ιτα-
λία και της πρωθυπουργού Σάνα Μά-
ριν στη Φινλανδία.  

Μέσα σ’ αυτό το τοπίο και µε την  
τακτική του ΣΥΡΙΖΑ «γαία πυρί µι-
χθήτω» να διχάζει (έφτασε ακόµα να 
υιοθετήσει φήµες για δήθεν νεκρό 
κοριτσάκι στον Έβρο , δηλαδή να ενι-
σχύσει την προπαγάνδα των τούρκων 
και των χρηµατοδοτούµενων ΜΚΟ) 
και τη ρήξη που επήλθε µεταξύ Ν∆ 

και ΠΑΣΟΚ, για την παρακολούθη-
ση του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλά-
κη, οι δυο εκλογικές αναµετρήσεις,  
µπορεί να µην επαρκούν για να δώ-
σουν σταθερή κυβέρνηση στη χώρα, 
µε τον ισχύοντα εκλογικό νόµο.  

Ο κ Ανδρουλάκης έχει ξεκαθα-
ρίσει µάλιστα, πως δεν επιθυµεί,  σε 
µια κυβέρνηση συνεργασίας, είτε µε 
τη Ν∆ ή είτε µε τον ΣΥΡΙΖΑ,  ούτε 
τον κ. Μητσοτάκη, ούτε τον κ. Τσίπρα 
για πρωθυπουργό, κάτι που υπερβαί-
νει κατά πολύ την δηµοκρατική επιλο-
γή των πολιτών και  βάζει «βόµβα» σε 
κάθε προσπάθεια δηµιουργίας κυβέρ-
νησης συνεργασίας.  Ως εκ τούτου φα-
ντάζει µονόδροµος για την κυβέρνη-
ση, η αλλαγή του εκλογικού νόµου.

Ένα άλλο ερώτηµα που πρέπει να 
τεθεί στον κ Μητσοτάκη και συζητεί-
ται  µεταξύ των στελεχών της Ν∆, εί-
ναι γιατί καθυστέρησε να διαπιστώσει  
το πρόβληµα που δηµιουργεί  ο νόµος 
αυτός, τον οποίο ψήφισε η Βουλή. Το 
χειµώνα που πέρασε σε σύσκεψη στο 
Μέγαρο Μαξίµου, στενοί συνεργά-

τες του, εισηγήθηκαν την αλλαγή του 
εκλογικού νόµου. Το αρνήθηκε κατη-
γορηµατικά.  Αν είχε δεχθεί τότε, σή-
µερα το σκηνικό στη χώρα  θα ήταν 
διαφορετικό και περισσότερο  σταθε-
ροποιηµένο.

Ποτέ δεν είναι αργά 
Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Η αλλαγή 
του εκλογικού νόµου, µπορεί να προ-
καλέσει δυσφορία σε τµήµα των κε-
ντρώων που δεν επιθυµούν «τακτικι-
σµούς» στην πολιτική, κυρίως όµως 
θα ξεσηκώσει τον ΣΥΡΙΖΑ από τον 
οποίο θα αφαιρέσει επιχειρήµατα και 
βουλευτικές έδρες. Ο κ. Αλέξης Τσί-
πρας όµως, σίγουρος για τη νίκη του 
κόµµατος του -καθώς δεν πιστεύει τις 
δηµοσκοπήσεις-  έχει ζητήσει ήδη 
την αλλαγή του εκλογικού νόµου, 
δίνοντας «πάτηµα» στην κυβέρνη-
ση.  Έχει αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«Εµείς σας εκλιπαρούµε: Αλλάξτε 
όσες φορές θέλετε τον εκλογικό νό-
µο και ορίστε εκλογές τώρα. Μην πε-
ριµένετε µέχρι τον Μάιο. Λυτρώστε 
τον ελληνικό λαό από την ανικανό-
τητα και την αλαζονεία σας».

Η Ντόρα Μπακογιάννη
και άλλοι βουλευτές 
Στο κυβερνητικό στρατόπεδο ο κ. 

Μητσοτάκης δεν έχει καµία γκρί-
νια. Την αλλαγή του εκλογικού νό-
µου ζητούν δηµόσια πια οι βου-
λευτές του. Η κα Μπακογιάννη 
µιλώντας στην κρατική τηλεόραση 
παραδέχτηκε πως το θέµα είναι στο 
τραπέζι και συζητείται µεταξύ των 
βουλευτών του κόµµατος , ενώ ο 
κ. Οικονόµου άνοιξε διάπλατα την 
πόρτα,  για τη θέση που πιθανόν θα 
λάβει ο πρωθυπουργός στη ∆ΕΘ.

Κερδισµένος θα βγει και ο Νίκος 
Ανδρουλάκης, αφού θα απεγκλωβι-
στεί από το δίλληµα, µε ποιόν από 
τους δύο να συνεργαστεί. Μια αυτο-
δύναµη Ν∆, του δίνει µοναδική ευ-
καιρία, όντας µέσα στη Βουλή να 
αντιπαρατεθεί µε τον Αλέξη Τσί-
πρα για την  «πολυκατοικία» της κε-
ντροαριστεράς και µε τον Μητσοτά-
κη για το  κέντρο και να πάρει πίσω,  
ως ΠΑΣΟΚ πια, ένα µέρος των ψη-
φοφόρων που προσέλκυσαν και τα 
δυο µεγάλα κόµµατα τα τελευταία 
χρόνια.  Για τα υπόλοιπα µικρότερα 
κόµµατα, οι επιπτώσεις ενός εκλογι-

κού νόµου που θα δίνει αυτοδυναµία 
στο πρώτο κόµµα µ’ ένα ποσοστό γύ-
ρω στο 35%, θα είναι ελάχιστες έως 
µηδαµινές σε έδρες. 

Οι πολίτες θέλουν σταθερότητα 
Ένα επί πλέον επιχείρηµα για την 
αλλαγή του εκλογικού νόµου απο-
τελούν οι ίδιοι οι πολίτες που, όπως 
δείχνουν οι δηµοσκοπήσεις, αντιλαµ-
βάνονται πως ο κόσµος µας δεν εί-
ναι καθόλου ασφαλής,  καθηµερινά 
γίνεται πιο απρόβλεπτος και το µέλ-
λον πιο γκρίζο. Επιθυµούν τη σταθε-
ρότητα και το δείχνουν µέσα από την  
προτίµηση τους στο πρόσωπο του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στη διαχείριση 
των αλλεπάλληλων κρίσεων.   Αυτές 
οι εξελίξεις, φαίνεται να «λύνουν» τα 
χέρια του πρωθυπουργού προκειµέ-
νου να προχωρήσει σε µια κίνηση, γι’ 
αυτόν, οµολογουµένως, πολύ δύσκο-
λη. Να καταργήσει ένα δικό του νό-
µο και να ψηφίσει έναν διαφορετικό. 
Mea culpa! Σε διαφορετική περίπτω-
ση θα πρέπει να απαντήσει και σ’ ένα 
τρίτο  ερώτηµα: Αν όντως , όπως υπο-
στηρίζει, το διακύβευµα των εκλογών, 
είναι η πολιτική και κυβερνητική στα-
θερότητα, τότε γιατί µπροστά στο µεί-
ζον, αρνείται το έλασσον που είναι η 
αλλαγή του εκλογικού νόµου;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
θα ανοίξει τα χαρτιά του στη ∆ΕΘ;

Ο κ. Τσίπρας το έχει δηλώσει 
ευθαρσώς: «Εµείς σας 
εκλιπαρούµε. Αλλάξτε όσες φορές 
θέλετε τον εκλογικό νόµο και ορίστε 
εκλογές τώρα. Μην περιµένετε 
µέχρι τον Μάιο. Λυτρώστε τον 
ελληνικό λαό από την ανικανότητα 
και την αλαζονεία σας» 
- Μπορεί και να εισακουστεί…

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ
Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ 
ΝΟΜΟΣ
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Προς τι όλη αυτή η υποκριτική συζήτηση περί πρωτοφανών
γεγονότων για τις παρακολουθήσεις;
Χθες ήρθαν στην Ελλάδα τα στελέχη των κοµµάτων;

ΑΛΑ ΚΑΡΤ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ...

Η
παρακολούθηση του 
κινητού του Νίκου Αν-
δρουλάκη είναι µια 
πολύ σοβαρή υπόθεση 

που πρέπει να εξεταστεί σε βάθος 
και να απαντηθούν καίρια ερωτή-
µατα µε πρώτο «µα µε ποιο σκεπτι-
κό τέλος πάντων εκρίθη σκόπιµο να 
γίνει αυτή η παρακολούθηση;».

Μαζί µ́  αυτή την δηµοκρατική 
παραδοχή και απαίτηση, ας πούµε 
κάτι που ελπίζω  να συµφωνούµε 
όλοι: Η αλήθεια, όλη η αλήθεια, 
δεν είναι µια υπόθεση που αφορά 
στα µέλη της Εξεταστικής ή την Κυ-
βέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα 
κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Θέ-
λουµε όλοι να µάθουµε για ποιον 
λόγο έγινε ότι έγινε. Ασφαλώς το 
να µιλάει κάποιος για πλήρη δια-
φάνεια στην λειτουργία µιας Μυ-
στικής Υπηρεσίας ή ηλίθιος είναι ή 
ανεύθυνος.

∆εν είναι ασυνήθιστες
οι παρακολουθήσεις 
Από εκεί και πέρα, ας είµαστε σα-
φείς και όσον αφορά σε σειρά άλ-
λων θεµάτων:

Οι παρακολουθήσεις δεν είναι 
κάτι ασυνήθιστο και απαγορευµένο 
στις ∆ηµοκρατίες. Αν δεν απατώµαι 
γι αυτό, αν µη τι άλλο, υπάρχουν οι 
Μυστικές Υπηρεσίες. Φαντάζοµαι 
ότι τα τρία κόµµατα που κυβέρνη-
σαν τον τόπο θα έπρεπε να το γνω-
ρίζουν και να µην παριστάνουν τους 

έκπληκτους.
Μάθαµε για παράδειγµα ότι 

επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ 
έγιναν 54.000 «επισυνδέσεις». Ο 
αριθµός δεν διαψεύστηκε ποτέ. Οι 
θρυλικές υποκλοπές Τόµπρα και 
Μαυρίκη επί Κυβερνήσεων Α. Πα-
πανδρέου και Κων/νου Μητσοτάκη 
έχουν γράψει Ιστορία. 

Η υπόθεση της Vodafone επί 
Κυβέρνησης Κ. Καραµανλή αν και 
πολύ περίεργη, δεν ψάχτηκε πο-
τέ µέχρι τέλους. Αν θυµάµαι κα-
λά ∆ιοικητής της ΕΥΠ τότε ήταν 
ο κ. Παπαγγελόπουλος, µετέπειτα 
Υπουργός του Α. Τσίπρα και τώρα 
διωκόµενος για κατάχρηση εξουσί-
ας, κατηγορία για την οποία θα πε-
ράσει την δοκιµασία ενός Ειδικού 
∆ικαστηρίου. 

Απ΄ ότι µάθαµε και επί Κυβέρ-
νησης Α. Σαµαρά- Ε. Βενιζέλου 
δηλαδή Ν.∆- ΠΑΣΟΚ είχαν πραγ-
µατοποιηθεί αρκετές µε την Κυβέρ-
νηση της Αριστεράς- ακροδεξιάς  
στην συνέχεια να… γκαζώνει στις 
επισυνδέσεις. Προς τι λοιπόν όλη 
αυτή η υποκριτική συζήτηση περί 
πρωτοφανών γεγονότων; Χθες ήρ-
θαν στην Ελλάδα τα στελέχη των 
ηγεσιών;

ΕΥΠ και παραµάγαζα
εντός και εκτός αυτής 
Το πρόβληµα είναι αν είναι νόµιµες 
ή αποτέλεσµα δράσεων παραµάγα-
ζων µέσα στην ΕΥΠ. Αν υπάρχουν 
ασφαλιστικές θεσµικές δικλείδες 
που δεν επιτρέπουν αυθαιρεσίες 
από υποσύνολα της ΕΥΠ. 

Αν υπάρχουν θεσµικές λειτουρ-
γίες ελέγχου από αρµόδια Επιτρο-
πή της Βουλής και αν αντιµετωπί-

ζονται στεγανά που πράττουν για 
να ικανοποιήσουν πολιτικές, επι-
χειρηµατικές, εγκληµατικές ή προ-
σωπικές στοχεύσεις. Αυτά είναι τα 
προβλήµατα στα οποία πρέπει να 
δώσει απαντήσεις η Εξεταστική 
και η Βουλή, ταυτόχρονα µε την δι-
αλεύκανση των υποθέσεων Ν. Αν-
δρουλάκη, Κ.Κ.Ε και του δηµοσι-
ογράφου Κουκάκη. Ας το πούµε 
κυνικά. Ακόµα και αν δοθούν απα-
ντήσεις στην υπόθεση Ν. Ανδρου-
λάκη και δεν υπάρχουν βαθιές το-
µές στην λειτουργία της ΕΥΠ , θα 
έχει γίνει µια τρύπα στο νερό.

Οι επιθέσεις στον Πρωθυπουργό 
Οι επιθέσεις που γίνονται στο πρό-

σωπο του Πρωθυπουργού από το 
ΣΥΡΙΖΑ βασικά, αλλά και µε το 
ΠΑΣΟΚ να προσπαθεί να ακολου-
θήσει, έστω πιο κόσµια αλλά πάντα 
µε το άγχος «µη του πάρει τις πρω-
τοβουλίες ο ΣΥΡΙΖΑ», ξεφεύγουν 
από κάθε ηθικό, πολιτικό, πολιτισµι-
κό όριο. 

Ο πρωθυπουργός αυτής της 
χώρας δεν στήνει παρακράτος, δεν 
επιστρέφει την λειτουργία της ΕΥΠ 
στις µέρες της χουντικής ΚΥΠ, ο κ. 
Μητσοτάκης δεν είναι Όρµπαν και 
βεβαίως δεν είναι αρχηγός εγκλη-
µατικής συµµορίας! 

Κι όµως αυτοί είναι χαρακτη-
ρισµοί που εκτοξεύονται µε την µε-
γίστη ευκολία από τα στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ, που ξεχώρισαν στην επί-
θεση κατά των θεσµών, που προ-
σπάθησαν να ελέγξουν τους αρ-
µούς της εξουσίας, που επεδίωξαν 
να ελέγξουν το ραδιοτηλεοπτικό το-

Οι επιθέσεις
που γίνονται

στο πρόσωπο του 
Πρωθυπουργού από 

το ΣΥΡΙΖΑ
βασικά, αλλά και

µε το ΠΑΣΟΚ
να προσπαθεί

να ακολουθήσει, 
έστω πιο κόσµια

αλλά πάντα
µε το άγχος «µη

του πάρει
τις πρωτοβουλίες

ο ΣΥΡΙΖΑ»,
 ξεφεύγουν από

κάθε ηθικό,
πολιτικό,

πολιτισµικό όριο

*Ο Ζαχαρία Ζούπης είναι 
∆ιευθυντής Ερευνών
της OPINION POLL
-Πολιτικός Αναλυτής)
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πίο και να κλείσουν εφημερίδες και 
κανάλια, να σπιλώσουν δημοσκο-
πικές εταιρείες και που προσπάθη-
σαν να ενοχοποιήσουν πολιτικούς 
αντιπάλους. 

Και το ΠΑΣΟΚ από κοντά!
Αυτοί είναι κάποιοι από τους χαρα-
κτηρισμούς που χρησιμοποιούν και 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δείχνοντας 
ένα πρόσωπο που δεν ταιριάζει σε 
ένα πολύ μεγάλο τμήμα της εκλογι-
κής τους βάσης και που τους εντάσ-
σει σε ένα παιχνίδι πόλωσης, από 

το οποίο ο μόνος που δεν θα κερδί-
σει είναι το ΠΑΣΟΚ.

Πως να το κάνουμε! Η Δημο-
κρατία στη χώρα χρειάζεται βάθεμα 
και οι θεσμοί της χρειάζονται θω-
ράκιση, αλλά δεν κινδυνεύει και 
εν πάση περιπτώσει δεν κινδυνεύ-
ει από την σημερινή κυβέρνηση. 

Πως να το κάνουμε! Ο Υπουρ-

γός Άμυνας αυτής της κυβέρνησης, 
αν μη τι άλλο δεν έχει κάνει δήλω-
ση μπροστά στον πρωθυπουργό 
του ότι «ο στρατός θα περιφρουρή-
σει την εσωτερική νομιμότητα και 
τάξη», όπως δήλωσε ο Π. Καμμέ-
νος μπροστά στον τότε πρωθυπουρ-
γό Α. Τσίπρα, λίγες μέρες πριν το 
περίφημο δημοψήφισμα του 2015.

Οι σημερινοί «ευαίσθητοι»
Υπάρχει και κάτι άλλο όμως που 
δεν μπορεί να περνάει απαρατήρη-
το. Πολλοί "ευαίσθητοι" για τα δη-

μοκρατικά δικαιώματα και τις επι-
συνδέσεις, δείχνουν να φωνάζουν 
μόνο για την επισύνδεση του Ν.Αν-
δρουλάκη. 

Όχι μόνο ξεχνούν την ιστορία 
των παρακολουθήσεων τις προη-
γούμενες δεκαετίες, αλλά ουσια-
στικά κώφευαν απέναντι και στις 
καταγγελίες του Κ.Κ.Ε. 

Ας μη ξεχνάμε ότι η εξέταση 
των καταγγελιών του Κ.Κ.Ε από το 
2016 «ξεχνιόντουσαν» και εντάχθη-
καν στο αντικείμενο της Εξεταστι-
κής Επιτροπής στο τέλος και αφού 
κατάλαβαν ότι οι ψήφοι του ήταν 
απαραίτητοι. 

Τώρα αδιαφορούν για το μεί-
ζον θέμα που έχει ανακύψει από 
την παρακολούθηση του ιστορικού 
στελέχους της ανανεωτικής Αριστε-
ράς Στ. Πιτσιόρλα από τους « δικούς 
του», τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Τώρα κάνουν ότι δεν ακούν 

τον Π. Λαφαζάνη που επίμονα κα-
ταγγέλλει την παρακολούθησή του 
και πάλι «από τους δικούς του» όσο 
ήταν Υπουργός Ενέργειας. Αυτή 
την στάση την καταλαβαίνω για το 
ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν θέλει να ακουστούν όλα, 
να φανεί η δική του πολιτική συ-
μπεριφορά όταν βρέθηκε να κυβερ-
νάει την χώρα. Γι αυτό υποβαθμίζει 
τις καταγγελίες, τις παρουσιάζει ως 
προσπάθεια συμψηφισμού από την 
Κυβέρνηση κ.ά. 

Γίνονταν υποκλοπές ή όχι;
Το ερώτημα όμως παραμένει: Αυτές 
οι παρακολουθήσεις γίνονταν ή δεν 
γίνονταν; Αυτή είναι η ερώτηση που 
πρέπει να απαντήσουν και να εξη-
γήσουν οι «αμόλυντοι». Από στελέ-
χη όμως του ΠΑΣΟΚ δεν το περί-
μενα. Γιατί άραγε όλα αυτά και κάθε 
άλλη καταγγελία να μην εξεταστούν; 
Να θυμίσω δε και μια άλλη καταγγε-
λία που θάβεται. Αυτή που έχει γίνει 
χρόνια τώρα και για την οποία εκ-
δίδονται ακόμα ανακοινώσεις, αυτή 
της ΠΕΝΕΝ.

Το συνολικό πρόβλημα, λοιπόν, 
είναι σοβαρό και πρέπει να δοθούν 
απαντήσεις, να προωθηθούν σοβα-
ρές θεσμικές τομές. Λυπάμαι αλλά 
αυτά δεν μπορούν να γίνουν από 
αλά καρτ ευαίσθητους...

 Ίσως γι αυτό και στις δημοσκο-
πήσεις φαίνεται να υπάρχει ουσια-
στικά ένα σταθερό σκηνικό από άπο-
ψη συσχετισμών. Ίσως, ανάμεσα στα 
άλλα, γιατί το λαϊκό ένστικτο, η λα-
ϊκή διαίσθηση «πιάνει» όλες αυτές 
τις υποκριτικές συμπεριφορές και 
τις κορώνες όσων είναι αλά καρτ ευ-
αίσθητοι. Σοφόν το σαφές... 

Το πρόβλημα είναι 
αν οι «επισυνδέσεις» 
είναι νόμιμες ή απο-

τέλεσμα δράσεων 
παραμάγαζων μέσα 

στην ΕΥΠ. Αν υπάρ-
χουν ασφαλιστικές 
θεσμικές δικλείδες 

που δεν επιτρέπουν 
αυθαιρεσίες από 

υποσύνολα της ΕΥΠ

Η υπόθεση της Vodafone επί Καραμανλή αν και πολύ περίεργη, δεν ψάχτηκε
ποτέ μέχρι τέλους. Διοικητής της ΕΥΠ τότε, ήταν ο κ. Παπαγγελόπουλος,

μετέπειτα Υπουργός του Α. Τσίπρα και τώρα διωκόμενος για κατάχρηση εξουσίας, 
κατηγορία για την οποία θα περάσει την δοκιμασία ενός Ειδικού Δικαστηρίου 
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H 
Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ ήταν η µακροβιότερη µονάρχης της 
Βρετανίας, καθώς φέτος συµπλήρωσε 70 χρόνια στον θρόνο 
και γιόρτασε το Πλατινένιο Ιωβηλαίο. Γεννήθηκε ως Πριγκί-
πισσα Ελισάβετ Αλεξάντρα Μέρι Γουίντσορ στις 21 Απριλί-

ου του 1926. Ήταν το πρωτότοκο παιδί του ∆ούκα του Γιορκ -αυτού δηλα-
δή που αργότερα έγινε ο Βασιλιάς Γεώργιος VI. 

Από τα 25 της χρόνια, οπότε και έγινε Βασίλισσα, η Ελισάβετ έχει 
δει 14 Πρωθυπουργούς της χώρας της να αλλάζουν -αλλά και 13 Προέ-
δρους των ΗΠΑ, αν θέλουµε να «συνοµιλούµε» και µε την άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού. 

Έχει ζήσει από την συρρίκνωση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας µέχρι 
την Βρετανία του Brexit. ∆εν σταµάτησε να σχολιάζεται από τα tabloids για 
τις εκάστοτε εµφανίσεις της, αλλά και για τα δράµατα και τα κουτσοµπολιά 
του Παλατιού, από την Πριγκίπισσα Νταϊάνα µέχρι την Μέγκαν Μαρκλ. 

Και, όπως ήταν αναµενόµενο για ένα δηµόσιο πρόσωπο του δικού της 
εκτοπίσµατος, έγινε ουκ ολίγες φορές αντικείµενο της ποπ κουλτούρας: 
Από τα πορτραίτα του Άντι Γουόρχολ µέχρι τους Sex Pistols και εκείνο το 
εµπρηστικό «God Save The Queen» που έδωσε το λάκτισµα στην πανκ 
κοσµοθεωρία (έστω και για λίγο) κι από τις πολυάριθµες τηλεοπτικές και 
κινηµατογραφικές µεταφορές της ζωής του Παλατιού µέχρι τους Smiths 
που εν έτει 1985 διατείνονταν «The Queen Is Dead», µε την φιγούρα του 
Αλέν Ντελόν στο εξώφυλλο του οµώνυµου δίσκου τους. 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΙ 
Το «άλμπουμ» 7 δεκαετιών στον θρόνο

Υπήρξε ένας από τους πλέον αναγνωρίσιµους
εν ζωή ανθρώπους στον πλανήτη
-αλλά και της ιστορίας γενικότερα

Η Βασίλισσα Ελισάβετ, στα 21 
της χρόνια, λέει ραδιοφωνικά 

στο BBC από την Βόρεια 
Αφρική: «∆ηλώνω ενώπιόν 

σας πως για όλη τη ζωή µου, 
είτε είναι σύντοµη είτε µακρά, 
θα αφοσιωθώ στην υπηρεσία 

σας και την υπηρεσία της 
µεγάλης βασιλικής µας 
οικογένειας στην οποία 

ανήκω». 

Η Ελισάβετ, µαζί 
µε τον Φίλιππο, 

κάνει την πρώτη 
επίσηµη επίσκεψή 

της στις ΗΠΑ 
ως Βασίλισσα 

-µία από τις 
πολλές που 

ακολούθησαν. 
Την υποδέχθηκαν 

ο τότε Πρόεδρος 
των ΗΠΑ, Ντουάιτ 

Αϊζενχάουερ 
µε την Πρώτη 
Κυρία, Μάµι 

Αϊζενχάουερ.

Στις 21 Οκτωβρίου 
του 1966 σηµειώθηκε 
κατολίσθηση στο 
ανθρακωρυχείο 
του Άµπερφαν 
και σκοτώθηκαν 
συνολικά 144 
άνθρωποι. 
Η Ελισάβετ 
επισκέφθηκε την 
πόλη της Ουαλίας 
και το σηµείο της 
καταστροφής 8 
ηµέρες µέτα, κάτι για 
το οποίο δέχτηκε 
έντονη κριτική. 

Ο Νέλσον Μαντέλα 
επισκέπτεται την Βρετανία για 

6 ηµέρες για να συναντηθεί 
µε µέλη του Κοινοβουλίου 

και να υπογραµµίσει το 
ζήτηµα του ρατσισµού. Η 
Ελισάβετ φιλοξένησε στο 
Μπάκιγχαµ τον Πρόεδρο 

της Νότιας Αφρικής και 
αναπτύχθηκε µεγάλη 

συµπάθεια µεταξύ τους. 
Λέγεται, µάλιστα, πως ο 

Μαντέλα κατάφερε να κάνει 
την Ελισάβετ να χορέψει σε 

πάρτυ στο Royal Albert Hall. 

Το όχηµα στο οποίο 
επέβαινε η Νταϊνα 

στην µοιραία 
αυτή διαδροµή. Η 

Νταϊάνα σκοτώνεται 
σε τροχαίο στο 
Παρίσι, στις 31 

Αυγούστου 
του 1997, 

συγκλονίζοντας 
ολόκληρο τον 

πλανήτη. 

Οι αστροναύτες 
του Apollo 11 

επισκέπτονται 
το Μπάκιγχαµ. 

Η Ελισάβετ 
υποδέχθηκε τον 

Νιλ Άρµστρονγκ, 
τον Μάικλ Κόλινς 

και τον Μπαζ 
Όλντριν, δηλαδή 

τους πρώτους 
ανθρώπους που 

έφτασαν στο 
φεγγάρι. 

Η Πρίγκιπας Χάρι 
παντρεύεται 
την Μέγκαν 

Μαρκλ. Έναν 
χρόνο αργότερα 

φέρνουν στον 
κόσµο τον γιο 

τους Άρτσι, 
και το 2021 

την Λίλιµπετ, 
που πήρε το 

όνοµά της από 
την Βασίλισσα 

Ελισάβετ. 

Ο Γουίλιαµ και η 
Κέιτ Μίντλετον 
καλωσορίζουν το 
πρώτο τους παιδί, 
τον Πρίγκιπα 
Γεώργιο. ∆ύο 
χρόνια αργότερα, 
γεννιέται και 
η Πριγκίπισσα 
Σαρλότ. To 2018 
γεννήθηκε το 
τρίτο τους παιδί, 
ο Πρίγκιπας 
Λούις. 

Η Ελισάβετ 
έφερε στον 
κόσµο τον 
Πρίγκιπα 

Ανδρέα, το 
τρίτο της 

παιδί. 1947

1966

1960

1969

1996

20182013

1997
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Το βασιλικό πρωτόκολλο ως τότε ήθελε τα µέλη της 
οικογένειας να χαιρετούν µόνο από µακριά. Όµως σε 
επίσκεψή της στην Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία εκείνη 
την χρονιά, η Ελισάβετ χαιρέτησε από κοντά τον κόσµο. 

Ο Πρίγκιπας Κάρολος παντρεύεται την Νταϊάνα. Ένας από τους πιο 
πολυτάραχους γάµους του Παλατιού. Το ζευγάρι χώρισε το 1992, µια 
χρονιά που η Ελισάβετ χαρακτήρισε «καταστροφική». Υπολογίζεται 
πως τον γάµο παρακολούθησαν 750 εκατοµµύρια τηλεθεατές. 

Έναν χρόνο 
αργότερα, ο 
Κάρολος και 
η Νταϊάνα 
υποδέχονται 
τον πρώτος 
τους γιό, τον 
Πρίγκιπα 
Γουίλιαµ. 
Ο Πρίγκιπας 
Χάρι 
γεννήθηκε 
δύο χρόνια 
αργότερα. 

Η Βασίλισσα Ελισάβετ -και ολόκληρη η Βρετανία- 
γιορτάζει το Πλατινένιο Ιωβηλαίο, συµπληρώνοντας 
7 δεκαετίες στον θρόνο. To Στόουνχετζ φωτίζεται µε 
7 φωτογραφίες της Ελισάβετ, µία για κάθε δεκαετία 
της στον θρόνο. Η Ελισάβετ είναι η µακροβιότερη 
µονάρχης της Βρετανίας. 

Η χρονιά που η Ελισάβετ 
γιόρτασε το ∆ιαµαντένιο 

Ιωβηλαίο µε 60 χρόνια στον 
θρόνο, ήταν και η χρονιά που 
το Λονδίνο φιλοξένησε τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες. Μάλλον 
κανείς δεν περίµενε να δει στην 

Τελετή Έναρξης την Ελισάβετ 
να «συµπρωταγωνιστεί» σε 

βίντεο µε τον πιο γνωστό 
πράκτορα της Βρετανίας, 

δηλαδή τον 007. Ο Ντάνιελ 
Κρεγκ ανέλαβε κι εκεί τον ρόλο 
που ενσάρκωσε στις τελευταίες 

5 ταινίες «Τζέιµς Μποντ». 

Ο Πρίγκιπας 
Γουίλιαµ 

παντρεύεται 
την Κέιτ 

Μίντλετον.

Από αριστέρα προς τα δεξιά: ο Πρίγκιπας Γουίλιαµ, ο Πρίγκιπας 
Χάρι και ο Κάρολος. Υπήρξε το ίσως πιο αγαπητό πρόσωπο που 
πέρασε ποτέ από το Παλάτι. Τα λουλούδια που άφησε ο κόσµος 
έξω από το Παλάτι του Κένσινγκτον µιλούν από µόνα τους. 

Στις 9 Απριλίου του 2021 ο Φίλιππος πέθανε στα 99 του 
χρόνια. Η Ελισάβετ ήταν παντρεµένη µαζί του για 73 
ολόκληρα χρόνια. Λόγω της πανδηµίας, στην κηδεία 
παραβρέθηκαν µόνο λίγα άτοµα της οικογένειας, µε 
την Ελισάβετ µάλιστα να κάθεται µόνη της. 

Ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σε 
συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ. Σε 
µια απόφαση εξαιρετικά «επαναστατική» 
για το Παλάτι, ο Χάρι και η Μέγκαν 
Μαρκλ αποφάσισαν να απαρνηθούν 
τα βασιλικά τους καθήκοντα και να 
µετακοµίσουν στην Καλιφόρνια. Η 
Βασίλισσα δήλωσε για την αποµάκρυνσή 
τους: «Παρ’ όλο που θα προτιµούσαµε 
να έχουν παραµείνει πλήρως Μέλη της 
Βασιλικής Οικογένειας, σεβόµαστε και 
καταλαβαίνουµε την επιθυµία τους να 
ζήσουν µια πιο ανεξάρτητη ζωή σαν 
οικογένεια, όσο παραµένουν ένα άξιο 
κοµµάτι της οικογένειάς µου».

Η Ελισάβετ 
καλωσόρισε 
στον κόσµο 

τον Πρίγκιπα 
Εδουάρδο, το 

τέταρτο και 
τελευταίο παιδί 

της. 

Στιγµιότυπο από ανεπίσηµη επίσκεψη της 
Ελισάβετ στην Ελλάδα και την υποδοχή της στο 
Τουρκολίµανο. Η τότε Πριγκίπισσα ήρθε ως 
καλεσµένη του Βασιλιά Παύλου Α’ της Ελλάδας. 

H (τότε) Πριγκίπισσα Ελισάβετ ποζάρει µαζί µε 
τον Πρίγκιπα Φίλιππο και τα δύο τους παιδιά, τον 
Πρίγκιπα Κάρολο και την Πριγκίπισσα Άννα. 

Ήδη το 1952 µε τον θάνατο του πατέρα της, 
Βασιλιά Γεωργίου VI, η Ελισάβετ ανέλαβε 
βασιλικά καθήκοντα, στα 25 της χρόνια. Η τελετή 
ενθρόνισης της έγινε τον Ιούνιο του 1953, όταν 
είχε κλείσει πλέον τα 27 της χρόνια.  Μάλιστα, το 
γεγονός µεταδόθηκε τηλεοπτικά για πρώτη φορά, 
απευθείας από το Αββαείο του Γουεστµίνστερ, 
ύστερα από προτροπή του Φίλιππου.

1947
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1964 1965 1965
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Οι Beatles 
φτάνουν στο 

Μπάκιγχαµ 
-και µαζί, οι 

ορκισµένοι στην 
«Beatlemania», 
έξω από αυτό. Η 

Ελισάβετ απένειµε 
Μετάλλια Τιµής 

στα 4 Σκαθάρια. Ο 
Πολ ΜακΚάρτνεϊ 

θυµάται την 
µονάρχη ως 

«πολύ φιλική, 
ήταν σαν µαµά 

µας». 

Η Ελισάβετ 
επισκέπτεται 
για 10 µέρες 

την Γερµανία. 
Ήταν η πρώτη 

εκπρόσωπος του 
Παλατιού που 
επισκέφθηκε 

την χώρα από το 
1913, και µάλιστα, 
στην 20η επέτειο 
από το τέλος του 

Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου. 
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O Τούρκος Χαµντί Ουλούκαγια, που έµαθε
στους Αµερικανούς να τρώνε στραγγιστό γιαούρτι 
και έκανε το greek yogurt µόδα, ακύρωσε
τα σχέδιά του για το χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης 

N
α εγκαταλείψει τα 
σχέδιά του να βάλει 
την Chobani στο χρη-
µατιστήριο της Νέας 

Υόρκης, αναγκάστηκε ο Χαµντί 
Ουλούκαγια, ο Τούρκος που έµα-
θε στους Αµερικανούς να τρώνε 
στραγγιστό γιαούρτι και έκανε το 
greek yogurt µόδα.

Η Chobani ενηµέρωσε την 
αµερικανική Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς ότι αποσύρει την αρχική 
δηµόσια εγγραφή την οποία σχε-
δίαζε, χωρίς να αναφέρει τον λόγο.

Η εταιρεία είχε καταθέσει τα 
σχετικά έγγραφα τον περασµέ-
νο Νοέµβριο, µε τη Wall Street 
Journal να γράφει τότε ότι η αποτί-
µηση της Chobani θα ξεπερνούσε 
τα 10 δισ. δολάρια. Αυτό σήµαινε 
ότι µε το IPO θα γινόταν πλούσιος 
όχι µόνο ο Ουλούκαγια, αλλά και 
οι εργαζόµενοι της εταιρείας του, 
στους οποίους ο επιχειρηµατίας 
είχε υποσχεθεί ότι θα µοιράσει το 
10% της Chobani µόλις αυτή που-
ληθεί ή µπει στο χρηµατιστήριο.

Όµως, µεσολάβησε η κατρακύ-
λα της Wall Street, η οποία έβαλε 
στον «πάγο» σχεδόν όλες τις νέες 
εισαγωγές.

Όπως γράφει το Bloomberg, 
µόνο δύο εταιρείες (εάν εξαιρε-
θούν τα ειδικά οχήµατα εξαγορών, 
οι λεγόµενες blank check εταιρεί-
ες) έχουν συγκεντρώσει περισ-
σότερα από 500 εκατ. δολάρια 
σε IPO στις ΗΠΑ φέτος. Πρόκει-

ται για την εταιρεία private equity 
TPG και η εταιρεία κατασκευής 
φακών επαφής Bausch + Lomb 
Corp.

Αντίθετα, στο αντίστοιχο διά-
στηµα του 2021, είχαν σηµειωθεί 
61 αρχικές δηµόσιες εγγραφές 
άνω των 500 εκατ. δολαρίων.

Όµως, η άσχηµη πορεία της 
Wall Street δεν είναι το µοναδι-
κό πρόβληµα της Chobani αυτή τη 
στιγµή. Αρκετά ανώτερα στελέχη 
της εταιρείας έχουν αποχωρήσει 
τους τελευταίους µήνες, µε αποτέ-
λεσµα ο Ουλούκαγια να αναζητά, 
µεταξύ άλλων,  οικονοµικό διευ-
θυντή. Ο Chief Operating Officer 
και η Chief Strategy Officer επίσης 
αποχώρησαν από την εταιρεία.

Κατά την αίτησή της για εισα-
γωγή στο χρηµατιστήριο, πέρυ-
σι, η Chobani αποκάλυψε ότι είχε 
καθαρές ζηµίες 24 εκατ. δολαρί-
ων µε πωλήσεις 1,2 δισ. δολαρί-
ων για πρώτους εννέα µήνες του 
2021. Είχε ζηµιές 21 εκατ. δολαρί-
ων µε πωλήσεις 1,06 δισ. δολαρί-
ων την ίδια περίοδο το 2020.

Έµαθε στους Αµερικανούς
 να τρώνε «greek yogurt»
Γιος µιας οικογένειας Κούρδων 
κτηνοτρόφων, ο Ουλούκαγια έζη-
σε µια ηµι-νοµαδική ζωή στην 
Ανατολία, έως ότου οι γονείς του 
στον έστειλαν στη Νέα Υόρκη για 
να µάθει αγγλικά.

Όταν το 1996 ο πατέρας του του 

τηλεφώνησε, λέγοντας ότι σχεδί-
αζε να τον επισκεφθεί, ο 26χρο-
νος τότε φοιτητής έψαξε να βρει 
όσα συνήθιζαν να τρώνε για πρω-
ινό στο σπίτι τους στην Τουρκία: 
Ψωµί, ελιές και φέτα. ∆ιαπιστώ-
νοντας µε έκπληξη ότι η καλύτερη 
φέτα που µπορούσε να βρει στα 
αµερικανικά σούπερ µάρκετ ήταν 
εντελώς άγευστη µπροστά σε εκεί-

νη που έφτιαχνε η οικογένειά του 
στην Τουρκία, ο Ουλούκαγια έκα-
νε χωρίς να το γνωρίζει το πρώτο 
βήµα για να γίνει δισεκατοµµυρι-
ούχος.

Τα επόµενα χρόνια, προσάρ-
µοσε την οικογενειακή τους συ-
νταγή στις τοπικές πρώτες ύλες και 
τα γούστα των Αµερικανών κατα-
ναλωτών και άρχισε να πουλά τη 
δική του φέτα, την οποία ονόµαζε 
«Euphrates». Ο ίδιος έτρεχε το µι-
κρό του εργοστάσιο, χειριζόταν τις 
πωλήσεις, το µάρκετινγκ, τις επα-
φές µε τους πελάτες χονδρικής. 
Έκανε µόνος του µέχρι και τις δια-
νοµές, και κάποιες φορές, εξουθε-
νωµένος από την πολλή δουλειά, 
κοιµόταν µέσα στο σαράβαλο φορ-
τηγάκι του.

Η ευκαιρία της ζωής του, 
όµως, ήρθε µέσω του ταχυδροµεί-
ου, όταν ένα τοπικό µεσιτικό γρα-
φείο του έστειλε ένα φυλλάδιο, δι-
αφηµίζοντας κάποιο εργοστάσιο 
που πωλούνταν. Με µια µηχανι-
κή κίνηση, ο Ουλούκαγια το πέτα-
ξε στα σκουπίδια, αλλά λίγο µετά 
το ξανασκέφτηκε, και πολύ σύντο-
µα επισκέφθηκε το ακίνητο. Ήταν 
ένα εγκαταλελειµµένο εργοστά-
σιο γιαουρτιού της Kraft, σχεδόν 
100 χρόνων, σε κάποιον επαρχια-
κό δρόµο του New Berlin, στην κε-
ντρική Νέα Υόρκη.

Ο µετανάστης από την Τουρ-
κία αγόρασε το εργοστάσιο µε δα-
νεικά χρήµατα και έχοντας πάντα 

στο µυαλό του το ελληνικό για-
ούρτι που πουλούσε στα αµερικα-
νικά ντελικατέσεν η ΦΑΓΕ, πέρα-
σε δύο χρόνια τελειοποιώντας τη 
δική του συνταγή.

Το 2007 παρέδωσε το πρώτο 
του φορτίο µε γιαούρτια Chobani, 
σε ένα εβραϊκό σούπερ µάρκετ στο 
Λονγκ Άιλαντ και µέσα στον πρώ-
το χρόνο, κατάφερε να πραγµα-
τοποιήσει πωλήσεις 25 εκατ. δο-
λαρίων. Σήµερα, ο Ουλούκαγια 
µετανιώνει που στα πρώτα του βή-
µατα επέλεξε να πουλήσει το προ-
ϊόν του σαν «ελληνικό γιαούρτι». 
Στην πραγµατικότητα, αυτό που 
έκανε ήταν να συστήσει στο αµε-
ρικανικό καταναλωτικό κοινό το 
στραγγιστό γιαούρτι, το οποίο 
απείχε κατά πολύ από τα νερου-
λά, γεµάτα ζάχαρη και συντηρητι-
κά γιαούρτια που έως τότε κυκλο-
φορούσαν σε αυτή την τεράστια 
αγορά.

Το «Greek yogurt» έγινε πο-
λύ γρήγορα η νέα µανία των Αµε-
ρικανών και η Chobani έφτασε το 
2012 να κατέχει το 44% αυτής της 
γοργά αναπτυσσόµενης αγοράς.

Σήµερα, η Chobani κατέχει το 
ένα πέµπτο της αγοράς ελληνικού 
γιαουρτιού στις ΗΠΑ (που πραγ-
µατοποιεί τζίρο 10 δισ.  δολαρίων 
τον χρόνο) και επεκτείνεται δυνα-
µικά στους έτοιµους καφέδες και 
τα φυτικά γάλατα, τα οποία και 
εµφανίζουν µεγάλες προοπτικές 
ανάπτυξης.

Μυστήριο 
με τον
Mr “Chobani”

Σήµερα, η Chobani 
κατέχει το ένα πέµπτο 
της αγοράς ελληνικού 
γιαουρτιού στις ΗΠΑ 

(που πραγµατοποιεί 
τζίρο 10 δισ.  δολαρίων 

τον χρόνο) και 
επεκτείνεται δυναµικά 

στους έτοιµους καφέδες 
και τα φυτικά γάλατα, τα 

οποία και εµφανίζουν 
µεγάλες προοπτικές 

ανάπτυξης.



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ/
Του Κώστα Μαυρίδη

«Τ
ο χάσμα ανάμεσα στις πο-
μπώδεις απειλές και στις 
τουρκικές στρατιωτικές ενέρ-
γειες είναι γεγονός, αφού η 

Τουρκία προχωρεί σε στρατιωτικές επιδρο-
μές σε περιπτώσεις συντριπτικής υπεροπλίας 
έναντι του θύματος» επισημαίνει σε ανάρτησή 
του ο Κώστας Μαυρίδης, ευρωβουλευτής του 
ΔΗΚΟ (S&D) και πρόεδρος Πολιτικής Επι-
τροπής για τη Μεσόγειο.

«Ακατάσχετο υβρεολόγιο»
«Ετσι έγινε και στην Κύπρο το 1974, αφού 
πρώτα η χούντα απέσυρε την ελληνική με-
ραρχία και ακολούθησε αργότερα η χουντι-
κή προδοσία και το πραξικόπημα» τονίζει ο 
κύπριος ευρωβουλευτής.

Ακολουθεί η ανάρτησή του, η οποία έχει 
τίτλο «Με τον εχθρό εντός των τειχών αλλά 
και εκτός…»:

«Με την Τουρκία σε προδιαγραμμένη πο-
ρεία για δεκαετίες, εντείνεται σήμερα η επιθε-
τική της ρητορική με ακατάσχετο υβρεολόγιο 
και απειλές κατά Ελλάδας-Κύπρου. Όμως, το 
χάσμα ανάμεσα στις πομπώδεις απειλές και 
στις τουρκικές στρατιωτικές ενέργειες, είναι 
γεγονός, αφού η Τουρκία προχωρεί σε στρα-
τιωτικές επιδρομές σε περιπτώσεις συντριπτι-
κής υπεροπλίας έναντι του θύματος π.χ. Ιράκ, 
Αφρίν Συρίας, Λιβύη…

Έτσι έγινε και στην Κύπρο το 1974, αφού 
πρώτα η χούντα απέσυρε την ελληνική με-
ραρχία και ακολούθησε αργότερα η χουντική 
προδοσία και το πραξικόπημα. Χαρακτηριστι-
κά, στις περιπτώσεις που Ελλάδα-Τουρκία εμ-
φανίζονταν να φτάνουν στο χείλος γενικής 
σύρραξης, τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι δεν 
υπήρχε ανάλογη τουρκική στρατιωτική κινη-
τοποίηση, αλλά μόνιμη επιδίωξη για μετατρο-
πή των τουρκικών αξιώσεων σε διμερές θέμα 
και η Ελλάδα υποχωρούσε.

Ο «χαμένος» Σημίτης
Το 1976 το τουρκικό σκάφος “HORA” πραγ-
ματοποίησε έρευνες στο Αιγαίο. Ομοίως το 
1987 το τουρκικό “SISMIK”. Το 1996 στην 
κρίση των Ιμίων η Τουρκία είχε απέναντί της 
τον “χαμένο” Σημίτη και όπως αποκάλυψε ο 

εξαίρετος ε.α. Στρατηγός Καμπουρίδης που 
τότε υπηρετούσε στην Τουρκία, κανένα τουρ-
κικό στρατόπεδο δεν βρισκόταν σε πολεμική 
προπαρασκευή.

Σ΄ όλες τις περιπτώσεις, η … “σύρρα-
ξη” αποφεύχθηκε με διμερή συμφωνία, που 
αποτελούσε βήμα υποχώρησης της Ελλάδας. 
Ακόμη και το 2020, με το τουρκικό «Ορούτς 
Ρέις» και την «επακούμβηση» τουρκικής φρε-
γάτας από ελληνική, η Τουρκία σιώπησε.

Ούτε αποπειράθηκε ενέργεια που θα 
“υποχρέωνε” αναγκαστικά την Κυβέρνηση 
στην Αθήνα να αντιδράσει στρατιωτικά π.χ. 
μια τουρκική απόβαση στο Καστελόριζο.

Ωστόσο, η πολιτική της αδράνειας επέφε-
ρε νομοτελειακά υποχωρήσεις. Για παράδειγ-
μα, θα ήμασταν σε πλεονεκτική θέση απένα-
ντι στο περιβόητο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, 
αν η Αθήνα εισάκουε την διορατική πρόταση 
του Προέδρου Τ. Παπαδόπουλου για ρύθμι-
ση της ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου. Εντούτοις, το 
ζητούμενο είναι πλέον το τι κάνουμε σήμερα. 
Κι ενόσω δύο κράτη εντός ΕΕ “αδυνατούν” 
να ρυθμίσουν ΑΟΖ μεταξύ τους, το σύνδρο-
μο της ηττοπάθειας παραμένει, με την Τουρ-
κία να αποσκοπεί να μετατρέψει τις παράνο-
μες διεκδικήσεις της σε διμερείς διαφορές και 

να παγώσει κάθε ελληνική ενεργειακή πρω-
τοβουλία για εξορύξεις.

Ουσιαστικές αμυντικές ικανότητες
Έναντι μιας αποφασιστικής και αμυντικά ενι-
σχυμένης Ελλάδας, η Τουρκία θα αποφεύ-
γει τη γενική σύρραξη, αποφεύγοντας έτσι 
μια πιθανή τουρκική αποτυχία, με απρόβλε-
πτες ανατροπές εντός Τουρκίας, αναζητώντας 
όμως “περιορισμένα” αδύνατα σημεία.

Υπό την πιο πάνω οπτική, η Κύπρος μπο-
ρεί μέσω αμυντικών δυνατοτήτων και συμμα-
χιών να μετατραπεί από αδυναμία σε πλεονέ-
κτημα αποτροπής έναντι της Τουρκίας.

Κι επειδή η ΕΕ δεν έχει μηχανισμό αμυ-
ντικής προστασίας των κρατών της, η ευθύ-
νη της αυτοπροστασίας είναι δική μας. Πολύ 
καλές οι στρατιωτικές συνεργασίες και συ-
νεκπαιδεύσεις, αλλά η αποτροπή χτίζεται με 
ουσιαστικές αμυντικές ικανότητες και συμμα-
χίες από εκείνους που διαμορφώνουν τις πο-
λιτικές. Με τον εχθρό εντός των τειχών στην 
Κύπρο και εκτός των τειχών στο Αιγαίο, η 
Κύπρος θα πρέπει να συνδεθεί στην αμυντι-
κή συμμαχία Γαλλίας-Ελλάδας εντός του ευ-
ρύτερου ευρωπαϊκού πλαισίου άμυνας και 
ασφάλειας».

Η Τουρκία δεν τολμά να επιτεθεί σε Ελλάδα
και Κύπρο εκτός εάν της το επιτρέψουμε

Με τον εχθρό εντός των 
τειχών αλλά και εκτός…

Τουρκικά ΜΜΕ:
«Μέσα σε ένα
βράδυ μας πέταξαν
από το πρόγραμμα
των F-35!»
Μπορεί τις τελευταίες ημέρες να κυριάρχησε το θέ-
μα των απειλών του Eρντογάν κατά της Ελλάδας, 
ωστόσο ορισμένα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας υπεν-
θυμίζουν στον τούρκο πρόεδρο το τουρκικό φιάσκο με 
το πρόγραμμα των F-35.
Oι πολεμικές ιαχές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πε-
ρί εισβολής στα νησιά του Αιγαίου «ξαφνικά ένα βρά-
δυ», όπως είχε χαρακτηριστικά δηλώσει ο Τούρκος 
πρόεδρος, αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού στα 
τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Οι καθημερινές ακραί-
ες δηλώσεις του τούρκου προέδρου έχουν προκαλέ-
σει συναγερμό στην Αθήνα η οποία απαντά διεθνο-
ποιώντας το πρόβλημα των τουρκικών προκλήσεων. 
Φαίνεται πάντως, πως η τακτική Ερντογάν δεν γίνεται 
αποδεκτή από πολλά μέσα της γειτονική χώρας.

«Πυρά» για το φιάσκο με τα F-35
Στο τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του αντιπολιτευόμε-
νου και κορυφαίου  σε τηλεθέαση FOX TURK ο πα-
ρουσιαστής Σελτσούκ Τεπελί άσκησε σκληρή κριτι-
κή στον Τούρκο πρόεδρο. Έκανε λόγο για φιάσκο της 
τουρκικής κυβέρνησης στα εξοπλιστικά και είπε πως 
«σε ένα βράδυ… μας πέταξαν από το πρόγραμμα των 
F-35».
«Εγώ να σας πω τι συνέβη ξαφνικά ένα βράδυ. Μέ-
σα σε ένα βράδυ την Τουρκία την πέταξαν από το πρό-
γραμμα των F-35, στο οποίο συμμετείχε για 20 ολό-
κληρα χρόνια. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα φιάσκο 
της τουρκικής διπλωματίας! Είναι φιάσκο της κυβέρ-
νησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, η εφημερίδα Σοζτζού που ανήκει και 
αυτή στο φάσμα της αντιπολίτευσης, γράφει πως «ο 
Ερντογάν αποκαλεί φίλο τον Μπάιντεν αλλά εκείνος 
στηρίζει στην Ελλάδα».

Για το σενάριο εισβολής σε νησιά
Ωστόσο, φαίνεται πως έχει μπει για τα καλά στην ατζέ-
ντα  το σενάριο για εισβολή στα νησιά και μάλιστα 
υποστηρίζουν πως η Ελλάδα είναι αυτή που θέλει τον 
πόλεμο και απειλεί την Τουρκία.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στο CNN Turk σε μια εκ-
πομπή του διευθυντή της Hurriyet Αχμέντ Χαρκάν, 
Τούρκος αναλυτής για περίπου 50 λεπτά εξηγούσε 
πως η Ελλάδα απειλεί την Τουρκία για S-300, αμερι-
κανικές βάσεις, στρατιωτικοποίηση νησιών. Ενώ σε 
δημοσίευμα της η εφημερίδα Yeni Safak ισχυρίστη-
κε το εξής απίστευτό: Ότι «η Ελλάδα είναι αυτή που θέ-
λει πόλεμο».
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«Πολύ καλές οι 
στρατιωτικές συνεργασίες 
και συνεκπαιδεύσεις, 
αλλά η αποτροπή 
χτίζεται με ουσιαστικές 
αμυντικές ικανότητες και 
συμμαχίες από εκείνους 
που διαμορφώνουν 
τις πολιτικές. H Κύπρος 
θα πρέπει να συνδεθεί 
στην αμυντική συμμαχία 
Γαλλίας-Ελλάδας 
εντός του ευρύτερου 
ευρωπαϊκού πλαισίου 
άμυνας και ασφάλειας», 
τονίζει ο Κώστας 
Μαυρίδης.

(Ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ και πρόεδρος Πολιτικής Επιτροπής για τη Μεσόγειο)
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Η επιτυχία έφερε τα ναρκωτικά, το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος 

και το οργανωµένο έγκληµα. Το άλλοτε φτωχό νησί έφερε 
την ακµή στην τουριστική βιοµηχανία της χώρας στον απόηχο 

της «ανακάλυψής» του τη δεκαετία του 1950, αλλά τώρα 
αντιµετωπίζει τις συνέπειες της υπερανάπτυξης

T 
ο νησί των ανέµων έχει 
φτιαχτεί ως «παιδική χα-
ρά» για πλούσιους και δι-
άσηµους επισκέπτες, αλ-

λά οι ντόπιοι λένε ότι η ανάπτυξη στη 
Μύκονο έχει φτάσει στα όριά της.

Είναι 15:00 το µεσηµέρι. Στις Ρί-
ζες, ένα αγρόκτηµα στην καρδιά της 
Μυκόνου, δεν υπάρχει ούτε ένα µπου-
κάλι σαµπάνιας, ούτε µια ξαπλώστρα, 
ούτε µία νότα µουσικής που να πνίγει 
τον ήχο των ανέµων που περνούν µέ-
σα από το µπαµπού.

Κι αυτό γιατί ο Νίκος Ζουγανέ-
λης, γεννηµένος και µεγαλωµένος 
στο «νησί του πάρτι», επεδίωξε να κά-
νει κάτι νέο. «Στις Ρίζες θέλουµε να 
ζήσουµε τη Μύκονο των ριζών µας. 
∆εν έχουµε σαµπάνια, δεν έχουµε 
µουσική, δεν έχουµε πολύ κόσµο », 
λέει ο ίδιος στον Guardian, για το εγ-
χείρηµα που περιλαµβάνει απολαύ-
σεις όπως µαθήµατα µαγειρικής, ψω-
µί και ιππασία.

Η προσπάθεια του Ζουγανέλη να 
τιµήσει αυτό που κάποτε ήταν ο αυ-
θεντικός τρόπος ζωής των Κυκλάδων 
είναι εν µέρει µια αντίδραση σε όσα 
έχει δει γύρω του. Ωστόσο, δεν ήταν 
ενστικτώδης.

Όπως παραδέχεται, έχει και ο 
ίδιος το µερίδιο που του αναλογεί 
στην εκπληκτική επιτυχία της Μυκό-
νου. Στην κατασκευαστική επιχείρη-
ση, όπως και ο πατέρας του πριν από 
αυτόν, ο 52χρονος πέρασε δεκαετίες 
χτίζοντας τις βίλες και τα ξενοδοχεία 
που βοήθησαν να µετατραπεί η βρα-
χώδης επιφάνεια, της οποίας το έδα-
φος ακόµη και στην αρχαιότητα φηµι-
ζόταν για τη σκληρότητά του, σε αυτό 
που είναι σήµερα: µια «παιδική χαρά» 
για πλούσιους και διάσηµους.

Αµέτρητοι και φέτος
οι διεθνείς σταρς που
επισκέφθηκαν τη Μύκονο
Φέτος το καλοκαίρι, στην «παιδι-
κή χαρά» βρέθηκαν ο Έλον Μασκ, 
ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κό-
σµο, η τραγουδίστρια και τηλεοπτι-
κή περσόνα Νικόλ Σέρζινγκερ µε τον 
αρραβωνιαστικό της, ο πρώην σταρ 
του ράγκµπι Τοµ Έβανς και ο ποδο-
σφαιριστής Μο Σαλάχ, ο οποίος φέ-
ρεται να υπέγραψε επέκταση συµβο-
λαίου µε τη Λίβερπουλ αξίας άνω των 
350.000 λιρών την εβδοµάδα που 
έκανε διακοπές στο νησί.

Ο Ζουγανέλης πιστεύει ότι το αγα-
πηµένο του νησί έχει φτάσει σε ορια-
κό σηµείο. «Έχουµε πλανηθεί», ανα-
στενάζει µε θλίψη αφού η συζήτηση 
στρέφεται προς τις µπουλντόζες, που 
µπορεί να µην είναι ορατές γύρω από 
τις Ρίζες, αλλά ροκανίζουν τη γη µε 

ταχύτητα-ρεκόρ για να ανοίξουν χώ-
ρο για νέες κατοικίες. «Έχουν γίνει λά-
θη. Όλοι έχουµε συµβάλει σε αυτά».

Η τουριστική περίοδος κάθε άλ-
λο παρά έχει τελειώσει, αλλά ήδη 
περισσότεροι από ένα εκατοµµύριο 
παραθεριστές έχουν περάσει από 
τη Μύκονο. Τον Ιούλιο εκτιµάται ότι 
καταγράφηκαν 220.000 επισκέπτες 
σε µια εβδοµάδα, µε τουλάχιστον 
30.000 υπαλλήλους -τρεις φορές ο 
πληθυσµός των κατοίκων- να στελε-
χώνουν εστιατόρια, ξενοδοχεία και 
ιδιωτικές βίλες.

«Όλοι θέλουν να ζήσουν τον µύθο 
τους στη Μύκονο. Η Μύκονος είναι 
ένα θαύµα. Είναι απλώς ένας µικρός 
βράχος στο Αιγαίο και έχει καταφέ-
ρει να γίνει ένας διεθνής τουριστικός 
προορισµός που αποφέρει έσοδα δι-
σεκατοµµυρίων ευρώ», λέει ο δήµαρ-
χος Κωνσταντίνος Κουκάς.

Μόνο φέτος, προσθέτει ο κ. Κου-
κάς µε ενθουσιασµό, έχουν υπογρα-
φεί µια σειρά συµβάσεων µε αεροπο-
ρικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή, 
διασφαλίζοντας µια νέα αγορά τουρι-
στών από τις χώρες του Κόλπου. 

Οι ντόπιοι της Μυκόνου
αντιµετωπίζουν µε καχυποψία 
την «ξέφρενη ανάπτυξη»
Την περασµένη εβδοµάδα, αυτοκίνη-
τα µε φιµέ µε µαύρα παράθυρα που 
µετέφεραν τις «νέες αφίξεις» περιη-
γήθηκαν στο επιβαρυµένο οδικό δί-
κτυο της Μυκόνου, όπως κάνουν κά-
θε καλοκαίρι. Η σαµπάνια έρεε στα 
πολυτελή εστιατόρια. Fashionistas και 
influencers του TikTok παρέλασαν 
στα λιθόστρωτα δροµάκια της Χώ-
ρας, ενώ τα καταστήµατα πουλούσαν 
υψηλή ραπτική και η πελατεία του δι-
άσηµου JackieO’ απολάµβανε κοκτέ-
ιλ στο ηλιοβασίλεµα.

Είναι ένας µικρόκοσµος αίγλης 
και λάµψης που έχει καταφέρει να 

Το ελληνικό νησί είναι ένα «νοµισµατοκοπείο» και χρησιµοποιείται 
σαν… παιδική χαρά από τους πλούσιους και διάσηµους επισκέπτες.

Αλλά οι ντόπιοι λένε ότι το πράγµα έχει παρατραβήξει!

Mykonooooos! 
Πόση άλλη σαμπάνια
να αντέξει το νησί;
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«Όλοι θέλουν να ζήσουν τον μύθο τους στη Μύκονο. Η Μύκονος είναι ένα θαύμα. 
Είναι απλώς ένας μικρός βράχος στο Αιγαίο και έχει καταφέρει να γίνει ένας 
διεθνής τουριστικός προορισμός που αποφέρει έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ»

Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς. 17

Η προσπάθεια του Ζουγανέλη 
να τιµήσει αυτό που κάποτε 
ήταν ο αυθεντικός τρόπος ζωής 
των Κυκλάδων είναι εν µέρει 
µια αντίδραση σε όσα έχει δει 
γύρω του.

επιβιώσει δίπλα σε έναν άλλο κόσµο 
που κατοικείται από παλαιότερες γε-
νιές ντόπιων που πηγαίνουν στην εκ-
κλησία, τους οποίους µπορεί να δει 
κανείς στα παραθαλάσσια καφέ της 
πόλης.

Όµως η επιτυχία έφερε τα ναρ-
κωτικά, το ξέπλυµα µαύρου χρήµα-
τος και το οργανωµένο έγκληµα. Το 
άλλοτε φτωχό νησί έφερε την ακµή 
στην τουριστική βιοµηχανία της χώ-
ρας στον απόηχο της «ανακάλυψής» 
του τη δεκαετία του 1950 – από ταξι-
διώτες που επισκέφθηκαν τη ∆ήλο, 
το κοντινό νησί που από καιρό θεω-
ρούνταν ως ο πιο ιερός τόπος του αρ-
χαίου ελληνικού κόσµου- αλλά τώρα 
αντιµετωπίζει τις συνέπειες της υπε-
ρανάπτυξης.

«Το νησί µας είναι γεµάτο, έχει ξε-
περάσει τα όριά του. Το φυσικό περι-
βάλλον έχει καταστραφεί, οι υποδο-
µές ύδρευσης και αποχέτευσης δεν 
µπορούν να αντεπεξέλθουν, και αυ-
τό πριν καν µιλήσουµε για την απειλή 
για τον τρόπο ζωής µας, από τον χαρα-
κτηρισµό το «»νησί του πάρτι»», λέει 
η Μαριγούλα Αποστόλου, πρόεδρος 
του τοπικού λαογραφικού µουσείου.

Σύµφωνα µε την ίδια, η Μύκονος 
είναι πολλά περισσότερα από εκλε-
κτά µενού και νυχτερινή ζωή. «Έχου-
µε ήθη και έθιµα που πρέπει επίσης 
να διερευνηθούν. Οποιαδήποτε πε-
ραιτέρω λεγόµενη ανάπτυξη από ξέ-
νους επενδυτές όχι µόνο θα επιβαρύ-
νει την πίεση αλλά θα οδηγήσει σε 
γενική υποβάθµιση». 

«Πολλοί από εµάς έχουµε ξεχά-
σει ότι είµαστε παιδιά φτωχών αν-
θρώπων», λέει κάτοικος του νησιού

Στο εργαστήριό της στην πόλη, η 
Ειρήνη Συριανού είναι µεταξύ εκεί-
νων που προσπαθούν να προωθή-
σουν τον πολιτισµό της Μυκόνου µέ-
σα από ψηφιδωτά εµπνευσµένα από 
τα υπέροχα δείγµατα που βρέθηκαν 
ανάµεσα στα ερείπια της ∆ήλου. Ο δι-
κός της κόσµος είναι φτιαγµένος από 
πέτρα, εντελώς αποµακρυσµένος από 
τη µετατροπή του νησιού σε ένα πο-
λυτελές τουριστικό σηµείο και Μέκκα 
των VIP. Κόρη ενός αγρότη, ανησυ-
χεί όλο και περισσότερο για τις πιέ-
σεις που ασκούνται στους ντόπιους, 
οι οποίοι δεν µπορούν να αντέξουν 
οικονοµικά τα διογκωµένα ενοίκια 

και τους λογαριασµούς σε ενέργεια 
και τρόφιµα. Ακόµη και οι παραλίες 
έχουν ιδιωτικοποιηθεί από επιχειρή-
σεις που χρεώνουν πάνω από 70 ευ-
ρώ για µια ξαπλώστρα.

«Πολλοί από εµάς έχουµε ξεχάσει 
ότι είµαστε παιδιά φτωχών ανθρώ-
πων», λέει, προσθέτοντας ότι η ηχο-
ρύπανση από τα µπαρ είχε επιδεινω-
θεί τόσο πολύ που οι ντόπιοι έστειλαν 
επιστολή διαµαρτυρίας στον δήµαρχο. 
«Το να µένεις εδώ είναι δύσκολο, οι 
τιµές είναι στα ύψη και οι συνθήκες 
διαβίωσης δύσκολες για όσους εργά-
ζονται εποχιακά. Αυτό που δεν θέλει 
κανείς µας είναι να χάσει το νησί µας 

την ψυχή του, να χάσει τον χαρακτή-
ρα του».

Στο γραφείο του, ο δήµαρχος 
Κουκάς έχει πανοραµική θέα στην κο-
ρυφή του λόφου απέναντι, η οποία, 
όταν εκείνος ήταν παιδί, δεν είχε κα-
θόλου κτίρια, αλλά σήµερα είναι µια 
µάζα από βίλες, πολλές εξοπλισµέ-
νες µε σεφ, θυρωρούς και µασέρ που 
προετοιµάζονται για να ανταποκρι-
θούν στις ιδιοτροπίες των ποδοσφαι-
ριστών και άλλων celebrities.

«Καλώς ήρθατε στον κόσµο µου», 
απαντά όταν ρωτήθηκε για την κατα-
σκευή µιας ιδιαίτερα µεγάλης βίλας 
λαξευµένης στην πλαγιά του λόφου, 

µετά από έγκριση ενός πρώην υπουρ-
γού Πολιτισµού.

Συµµερίζεται επίσης την ανησυ-
χία ότι η Μύκονος µπορεί να πλησιά-
ζει προς το σηµείο κορεσµού µετά την 
ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνη-
σης ότι θα συνεχίσει την κατασκευή 
τεράστιων ξενοδοχειακών µονάδων 
στο όνοµα των στρατηγικών επενδύ-
σεων, όπως επισηµαίνει ο βρετανικός 
Guardian. Ένα έργο που υποστηρίζε-
ται από επενδυτές στο Άµπου Ντάµπι 
και το Κουβέιτ προβλέπει την κατα-
σκευή ενός µικρού χωριού µε λιµά-
νι ικανό να ελλιµενίζει σούπερ γιοτ. 

«Φέτος, για τη Μύκονος ήταν η 
καλύτερη χρονιά από ποτέ. Οι αφί-
ξεις τουριστών αυξήθηκαν τουλάχι-
στον κατά 20%, αλλά η βιώσιµη ανά-
πτυξη είναι το µεγαλύτερο πρόβληµά 
µας», παραδέχεται ο Κουκάς και κα-
ταλήγει: «Θέλουµε να αποφασίσουµε 
µόνοι µας για το µέλλον µας ως τοπική 
κοινότητα… ναι, είµαστε ένα νησί για 
πάρτι, αλλά η ∆ήλος είναι ακριβώς 
δίπλα. Ο Έλον Μασκ το επισκέφτηκε 
και χαιρόµαστε πολύ γιατί θα θέλαµε 
να γίνουµε γνωστοί ως κέντρο πολιτι-
στικού τουρισµού. Το τελευταίο πράγ-
µα που θέλουµε είναι να χάσουµε την 
πολιτιστική µας ταυτότητα».



Τ
ην Δευτέρα 12/9 ανοίγουν 
τα σχολεία με τους μαθητές 
και τους εκπαιδευτικούς να 
επιστρέφουν στις σχολικές 

αίθουσες χωρίς υποχρεωτική χρήση 
μάσκας. Επίσης, δεν θα είναι υποχρε-
ωτικό το self test για την προσέλευση 
στις σχολικές μονάδες, όμως για ανεμ-
βολίαστους καθηγητές και προσωπικό 
το ΦΕΚ ορίζει ένα rapid test ή PCR 
test την εβδομάδα.

Tο νέο πρωτόκολλο 2022-2023 για 
τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε η απόφαση με τo 
νέο πρωτόκολλο 2022-2023 με τα μέ-
τρα για τον κορoνοϊό στα σχολεία και 
τις δομές εκπαίδευσης (ΦΕΚ 4695/7-
9-2022). Κατά τη λειτουργία των σχο-
λικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ει-
δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης εφαρ-
μόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδο-
σης του κορωνοϊού COVID-19 που 
ορίζονται στην παρούσα απόφαση και 
ακολουθούν το από 30.08.2022 πρα-
κτικό της 291ης Συνεδρίασης της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας της Δη-
μόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

Χρήση μάσκας στα σχολεία
l Η χρήση προστατευτικής μάσκας 
(απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης 
με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι 
προαιρετική για τους/τις μαθητές/τρι-
ες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτι-
κούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς 
και για τους επισκέπτες των σχολικών 
μονάδων. Κατά τη διαδικασία υποστή-
ριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης 

στήριξης, ειδικό Βοηθητικό Προσωπι-
κό (ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή, κα-
θώς και στις σχολικές μονάδες ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης και στα Κέ-
ντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), συστήνεται η διαφανής 
ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπί-
δα ή ειδική υφασμάτινη μάσκα με δι-
αφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος του 
στόματος για τους μαθητές ή το προσω-
πικό, για τις περιπτώσεις όπου η χειλε-
οανάγνωση αποτελεί μέσο εκ παίδευ-
σης και επικοινωνίας.
l Οι συνοδοί μαθητών/τριών στα Κέ-
ντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) συστήνεται να φέρουν 
προστατευτική μάσκα.
l Υποχρέωση διενέργειας εργαστη-
ριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid 
test ή PCR test) των μη εμβολιασμέ-
νων και μη νοσήσαντων εκπαιδευτι-
κών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. και 
διαχείριση περιστατικών κορωνοϊού 
COVID-19
l Υποχρέωση διενέργειας εργαστη-
ριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid 
test ή PCR test) των μη εμβολιασμέ-
νων και μη νοσήσαντων εκπαιδευτι-
κών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.
l Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη Ε.Ε.Π.- 
Ε.Β.Π., καθώς και το διοικητικό και λοι-
πό προσωπικό, οι οποίοι είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 αντιστοίχως 
του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ. 43107/22.07.2022 (Β’ 3891) 
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 
εκάστοτε ισχύει, και διαθέτουν Ψη-
φιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της 
Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate 

EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 
Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου 
της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Α’ 87), που κυρώ-
θηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 
(Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση του φυσικού προσώ-
που-κατόχου του όσον αφορά στον 
εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον 
κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμ-
βολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 
του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή ισοδύνα-
μο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης 
χώρας, εισέρχονται στις σχολικές μο-
νάδες, στα Κέντρα Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και 
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα 
Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλ-
λον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), 
όπου υπηρετούν με την επίδειξη του 
εν λόγω πιστοποιητικού ή βεβαίωσης. 
Υπεύθυνος ελέγχου τήρησης της παρα-
πάνω υποχρέωσης είναι ο/η Διευθυ-
ντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχο-
λικής μονάδας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και 
του Κ.Ε.ΠΕ.Α., αντίστοιχα.
l Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π- 
Ε.Β.Π., καθώς και το διοικητικό και 
λοιπό προσωπικό, οι οποίοι δεν είναι 
πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες 
υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 αντι-
στοίχως του άρθρου 9 της υπό στοι-
χεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/22.07.2022 
(Β’ 3891) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, όπως εκάστοτε ισχύει, και δεν 
επιδεικνύουν Ψηφιακό Πιστοποιη-
τικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital 
COVID Certificate EUDCC) του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του 
άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 87), που κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληρο-
φορίες σχετικά με την κατάσταση του 
φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον 
αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση 
από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαί-
ωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρ-
θρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή 
ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση 
τρίτης χώρας, υποβάλλονται υποχρε-
ωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό 
έλεγχο μία (1) φορά την εβδομάδα 
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντι-
γόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-
test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγ-
χου (PCR) σε ιδιωτικά διαγνωστικά 
εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 
84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινι-
κές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, 
με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134).
l Ο παραπάνω υποχρεωτικός εργα-
στηριακός διαγνωστικός έλεγχος νό-
σησης διενεργείται μία (1) φορά ανά 
σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρί-
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Σχολεία: Τι ισχύει 
για μάσκες, τεστ, 
ανεμβολίαστους 

Το νέο αναλυτικό πρωτόκολλο 2022 – 2023 αναφορικά με τα μέτρα 
για τον κορωνοϊό στα σχολεία και στις δομές εκπαίδευσης.

Όλα τα μέτρα 
που θα ισχύσουν 

για μαθητες και 
εκπαιδευτικούς 

-  Τι προβλέπεται 
σε περίπτωση 

διενέργειας θετικού 
ελέγχου Covid 



τη έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες 
πριν από την προσέλευση στη σχολι-
κή μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονι-
κής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και 
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα 
Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλ-
λον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).
l Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος είναι 
αρνητικός, τότε εκδίδεται η ανωτέρω 
βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού 
διαγνωστικού ελέγχου και ο/η εκπαι-
δευτικός ή μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ προσέρ-
χεται στην υπηρεσία του για παροχή δι-
δακτικού ή υποστηρικτικού έργου, με 
την επίδειξη της εν λόγω βεβαίωσης.
l Εάν το αποτέλεσμα του εργαστηρια-
κού διαγνωστικού ελέγχου είναι θετι-
κό, ακολουθείται το πρωτόκολλο.

Διαχείριση μαθητή/μαθήτριας, 
εκπαιδευτικού και μέλους του 
προσωπικού με συμπτώματα
περιστατικών COVID-19
Εάν ένας/μία μαθητής/τρια εκδηλώσει 
σύμπτωμα τα που μπορεί να εμφανι-
στούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19, 
εκτός του χώρου του σχολείου, παρα-
μένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχο-
λική μονάδα με ευθύνη των γονέων/

κηδεμόνων.
Εάν ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται 

στη σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα 
εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19 
της σχολικής μονάδας τα παρακάτω:
l Επικοινωνία με την οικογένεια για 
παραλαβή του/ της μαθητή/τριας.
l Απομόνωση του/της μαθητή/τριας 
σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμε-
νο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα 
υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής 
χειρουργικής μάσκας.
l Εφαρμογή υγιεινής χεριών και ανα-
πνευστικής υγιεινής από τον/την μαθη-
τή/τρια και το/τα άτομο/α που το φρο-
ντίζουν.
l Χρήση εξοπλισμού ατομικής προ-
στασίας από το προσωπικό (μάσκα, 
γάντια, και σε περίπτωση κινδύνου 
εκτίναξης βιολογικών υγρών ή ανα-
πνευστικών εκκρίσεων- ποδιά αδιά-
βροχη και οφθαλμική προστασία με 
γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).
l Επιμελής καθαρισμός του χώρου και 
εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφά-
νειες μετά την αναχώρηση του/ της μα-
θητή/τριας με χρήση εξοπλισμού ατο-
μικής προστασίας.\
l Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρω-

τοβουλία των γο νέων/κηδεμόνων 
και σε συνεργασία με αυτούς. Εφό-
σον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυ-
τή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως 
ύποπτο κρούσμα COVID-19 συστήνε-
ται η διενέργεια εργαστηριακού δια-
γνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχεί-
ας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ 
COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθο-
δο μοριακού ελέγχου (PCR). Εν ανα-
μονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/
τρια παραμένει σε απομόνωση κατ’ οί-
κον, ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει 
τη λειτουργία της.

Εάν η ιατρική αξιολόγηση που 
έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/
κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρα-
σμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις λοί-
μωξης COVID-19, τότε ο/η μαθητής/
τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο 
όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή παρέλ-
θει τυχόν άλλο, πέρα από COVID-19, 
πρόβλημα υγείας, χωρίς να είναι απα-
ραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαί-
ωσης.

Εάν από την ιατρική αξιολόγη-
ση προκύπτει ότι ο/η μα θητής/τρια εί-
ναι ύποπτο κρούσμα συστήνεται η διε-
νέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού 

ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευ-
σης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 
(rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR).

Εάν ένας εκπαιδευτικός, μέλος 
Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ή μέλος του λοιπού 
προσωπικού εκδηλώσει συμπτώματα 
που μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο 
με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώ-
ρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι 
και με ευθύνη του ειδοποιείται η σχο-
λική μονάδα.

Εάν αυτό συμβεί όταν είναι στο 
σχολείο, αποχωρεί από το χώρο του 
σχολείου μετά από συνεννόηση με 
τους υπεύθυνους. Συστήνεται η υπο-
βολή του σε εργαστηριακό διαγνω-
στικό έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανί-
χνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID 
-19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μορια-
κού ελέγχου (PCR). Εν αναμονή του 
αποτελέσματος, οι ανωτέρω παραμέ-
νουν σε απομόνωση κατ’ οίκον, ενώ 
το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λει-
τουργία του.

Διαχείριση μαθητή/τριας και μέ-
λους του προσωπικού στην περίπτωση 
θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευ-

σης αντιγόνου κοροναϊoύ COVID -19 
(rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)

Ο γονέας/κηδεμόνας του/της μα-
θητή/τριας ή ο/η εκπαιδευτικός, μέλος 
Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ή μέλος του λοιπού 
προσωπικού ενημερώνει τον υπεύ-
θυνο διαχείρισης COVID-19 της 
σχολικής μονάδας για το θετικό απο-
τέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για 
COVID-19. Ο/Η μαθητής/τρια και 
το μέλος του προσωπικού που είναι 
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 
πρέπει να απομακρυνθεί από το σχο-
λείο και να παραμείνει σε απομό-
νωση για πέντε (5) ημέρες από την 
ημέρα του θετικού εργαστηριακού δι-
αγνωστικού ελέγχου.

Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, 
ο/η μαθητής/τρια ή το μέλος του προ-
σωπικού με επιβεβαιωμένο COVID-19 
πρέπει να απέχει και από όλες τις εξω-
σχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντι-
στήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός).

Ως ημέρα 0 θεωρείται η ημέρα λή-
ψης της θετικής εργαστηριακής διά-
γνωσης.

Επιστροφή στο σχολείο
ατόμων με επιβεβαιωμένη
νόσο COVID-19
Ο/Η μαθητής/τρια ή ο ενήλικος μπο-
ρεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την 
παρέλευση πέντε (5) ημερών απομό-
νωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώμα-
τα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμε-
ρο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση 
του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την 
χρήση αντιπυρετικών.

Αν ο πυρετός επιμένει συστήνεται 
η παράταση της απομόνωσης εντός 
της οικείας μέχρι την πλήρη υποχώ-
ρηση του πυρετού. Για την επιστρο-
φή στο σχολείο των επιβεβαιωμένων 
περιστατικών δεν απαιτείται η διενέρ-
γεια νέου εργαστηριακού διαγνωστι-
κού τεστ ούτε η προσκόμιση ιατρικής 
βεβαίωσης. Σε περίπτωση, όμως, που, 
παρά τις συστάσεις, πραγματοποιηθεί 
νέος εργαστηριακός διαγνωστικός 
έλεγχος και είναι θετικός, τότε το γε-
γονός αυτό δεν αποτελεί λόγο μη επα-
νόδου στο σχολείο.

Στην περίπτωση ασθενών με πολύ 
σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπο-
ρεί το παραπάνω απαιτούμενο διάστη-
μα από την έναρξη των συμπτωμάτων 
να παραταθεί, σύμφωνα με την γνώ-
μη του θεράποντος ιατρού. Οι μαθητές/
τριες καθώς και τα μέλη του προσωπι-
κού όταν επιστρέφουν στο σχολείο ή 
στην υπηρεσία τους υποχρεούνται στη 
χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή 
διπλής μάσκας για πέντε (5) ημέρες 
από την ημέρα λήξης της απομόνωσης.
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Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης:

«Όσοι ενοχλούνται ας παραπονεθούν σε εκείνους που
δεν έπραξαν όσα έπρεπε στο παρελθόν, για τη σχολική στέγη»
Πολιτική σπέκουλα και εργαλειο-
ποίηση ενός ιδιαιτέρως σηµαντικού 
ζητήµατος που προέκυψε στον ∆ήµο 
Παιανίας επιχειρείται από µερίδα της 
αντιπολίτευσης, µια µειοψηφία εκπαι-
δευτικών και κάποιους «αγανακτισµέ-
νους» γονείς.

Ο µε καθυστέρηση πέντε ετών (θα 
έπρεπε να έχει γίνει από το 2017) έλεγ-
χος ακινήτων του ∆ήµου, αποκάλυψε 
πρόβληµα στατικότητας στο 1ο Γυµνά-
σιο Παιανίας γεγονός που σήµανε συ-
ναγερµό στη δηµοτική αρχή.

Ο σχετικός έλεγχος ολοκληρώ-
θηκε και παραδόθηκε στα τέλη Ιουλί-
ου στη δηµοτική αρχή φέρνοντάς την 
µπροστά σε ένα τετελεσµένο: καλού-
νταν είτε να αποκρύψει το γεγονός 
έχοντας όµως παραλάβει τη σχετική 
µελέτη είτε – όπως και έπραξε- να ανα-
ζητήσει εφικτή λύση.

Εν µέσω Αυγούστου ξεκίνησε αγώ-
νας δρόµου για να ενηµερωθεί η ∆ιεύ-
θυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής και το αρµόδιο 
Υπουργείο Παιδείας το οποίο και θα 

πρέπει να λάβει τις οριστικές αποφά-
σεις για την λειτουργία του σχολείου.

Στις πρώτες συζητήσεις έγινε ξεκά-
θαρο από το υπουργείο πως η λύση που 
προτείνεται είναι εκείνη της διπλοβάρ-
διας σε συνδυασµό µε την επιτάχυνση 
των εργασιών αποκατάστασης του κτι-
ρίου. Το έργο αναλαµβάνει η ΚΤΥΠ 
και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις το κτίριο 
θα είναι έτοιµο για χρήση σε διάστη-
µα µικρότερο των έξι µηνών. Σύµφω-
να µε πληροφορίες, µετά από πιέσεις 
που ασκήθηκαν από τον ∆ήµο Παιανί-
ας  εξασφαλίστηκε η επέκταση της µε-
λέτης ώστε η αποκατάσταση να µετα-
τραπεί σε καθολική ανακαίνιση µε τον 
προϋπολογισµό του έργου να εκτοξεύ-
εται από τα 500.000 στα 800.000 ευρώ.

Στο ενδιάµεσο µε παρέµβαση του 
ίδιου του δηµάρχου Ισίδωρου Μάδη 
και µε δεδοµένο πως εναλλακτική λύση 
δεν υπάρχει, ξεκίνησε αγώνας δρόµου 
ώστε ο δήµος να εξασφαλίσει τον απα-
ραίτητο αριθµό προκάτ αιθουσών ώστε 
να ξεκινήσουν άµεσα τα µαθήµατα. Με 
την ΚΤΥΠ να δηλώνει αδυναµία κά-

λυψης της ανάγκης, ο δήµος στράφηκε 
στις εταιρίες κατασκευής. Κατάφερε δε 
να βάλει στο τραπέζι της διαπραγµάτευ-
σης το ενδεχόµενο της ενοικίασης αντί 
της αγοράς που είναι η πάγια τακτική. 
Οι προσπάθειες σύµφωνα µε πληρο-
φορίες αποφέρουν αποτελέσµατα και 
σύντοµα θα υπάρξουν και επίσηµες 
ανακοινώσεις.

Ο σχεδιασµός όµως σκοντάφτει 
στις αντιδράσεις αφενός εκείνων που 
αναµένουν πολιτικό όφελος και αφετέ-
ρου σε όσους δυσαρεστούνται από το 
γεγονός ότι θα χαλάσει η... βολή τους! 
Όπως θυµούνται οι παλαιότεροι οπότε 
και η διπλοβάρδια ήταν το σύνηθες, τα 
απογευµατινά τµήµατα ξεκινούν περί-
που στις 14.00 και ολοκληρώνουν λίγο 
πριν τις 19.00. Άρα το εξοσχολικό πρό-
γραµµα µετατίθεται από τις 19.00 και 
µετά ενώ µέρος του θα πρέπει να µε-
ταφερθεί σε πρωινές ώρες. Εκτός των 
οικογενειών όµως από µια τέτοια αλ-
λαγή επηρεάζονται άµεσα και όσοι εκ-
παιδευτικοί – παράνοµα- παραδίδουν 
ιδιωτικά µαθήµατα! Εν ολίγοις χάνουν 

µαύρο εισόδηµα! Ο ∆ήµος Παιανί-
ας εγκαίρως ενηµέρωσε τους άµεσα 
εµπλεκοµένους για το πρόβληµα µόνο 
που µετά από συνάντηση που πραγ-
µατοποιήθηκε κάποιοι θεώρησαν ότι 
γνωρίζουν καλύτερα: εκτίµησαν ότι το 
σχολείο αφου δεν έπεσε µέχρι σήµε-
ρα δεν θα πέσει οπότε και δεν υπάρ-
χει πρόβληµα, επικαλέστηκαν ιδιότη-
τες οικείων τους («ο σύζυγός µου είναι 
πολιτικός µηχανικός και εγώ ξέρω από 
αυτά») ενώ διαστρέβλωσαν την ενηµέ-
ρωση που έλαβαν καλώντας τον δήµο 
µε επίσηµη ανακοίνωση να επιτρέψει 
την κανονική λειτουργία του σχολεί-
ου. Ούτε λίγο ούτε πολύ µπροστά στα 
«κεκτηµένα» τους αναλαµβάνουν την 
ευθύνη να στείλουν τα παιδιά σε ακα-
τάλληλο κτίριο αδιαφορώντας για τις 
συνέπειες που θα επιφέρει ένας ισχυ-
ρός σεισµός. Επιτήδειοι δε έσπευσαν 
να αποµονώσουν από τη µελέτη συ-
γκεκριµένα αποσπάσµατα τα οποία 
διακινούν ιδιωτικά µέσω εφαρµογών 
για να υποστηρίξουν την άποψη ότι το 
σχολείο µπορεί να λειτουργήσει. 

Στο εκρηκτικό κλίµα που έχει δηµι-
ουργηθεί η µόνη σταθερά είναι η στά-
ση του δηµάρχου Παιανίας ο οποίος 
έχει ξεκαθαρίσει, σύµφωνα µε πληρο-
φορίες, τόσο στους συνεργάτες του όσο 
και στους εµπλεκόµενους ότι δεν κάνει 
πίσω. «Εγώ τα χέρια µου µε αίµα δεν 
τα βάφω έστω και αν ως ενδεχόµενο 
έχει περιορισµένες πιθανότητες. Όσοι 
ενοχλούνται ας παραπονεθούν σε εκεί-
νους που δεν έπραξαν όσα έπρεπε στο 
παρελθόν» φέρεται να απάντησε σε 
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε προ 
ηµερών στον δήµο.

Αξίζει δε να σηµειωθεί πως αντι-
δράσεις καταγράφονται και µεταξύ 
των γονέων µε την πλειοψηφία πλέον 
να απαιτεί έναρξη των σχολείων µε κά-
θε τρόπο προσαρµοζόµενη στις ιδιαίτε-
ρες συνθήκες που προέκυψαν. «Όσοι 
επικαλούνται ανοησίες γιατί ενοχλού-
νται που θα πρέπει να αλλάξουν το 
πρόγραµµά τους, ας κρατήσουν τα παι-
διά τους σπίτι» σχολιάζει χαρακτηριστι-
κά γονέας µαθητή του 1ου Γυµνασίου 
Παιανίας.

«Π
ιο πολύ βάση θα είχε αν 
έγραφαν ότι ακολούθησα 
εξωγήινους στο φεγγάρι! 
Είναι δυνατόν να απαντώ 

σε µυθεύµατα; Πιστέψτε µε, έχω σοβαρότε-
ρα θέµατα ν’ ασχοληθώ».

Κάπως έτσι µας απάντησε ο ∆ήµαρχος Μαρα-
θώνος Στέργιος Τσίρκας στο τηλεφώνηµα που του 
κάναµε για να τον ρωτήσουµε σχετικά µε αναρτή-
σεις στα κοινωνικά δίκτυα, για αγορά ξενοδοχεί-
ου από Αντιδήµαρχο.

Απαξιεί και ν’ απαντήσει ο ∆ήµαρχος.
Πώς το έλεγε ο Ψηνάκης; «σιγά µην κάθοµαι να 
σχολιάζω τα τέρατα που γράφουν κάθε τόσο για 
µένα!»

Κάπως έτσι είναι τα πράγµατα…
Κλείνοντας τη συνοµιλία µας, ο ∆ήµαρχος 

Μαραθώνος συµπλήρωσε τα εξής: «∆εν είµαι 
υποχρεωµένος να αποδεικνύω ότι δεν ισχύουν 
όσα εξωφρενικά αναρτώνται, από ένα πολύ συ-
γκεκριµένο… καστ συµπολιτών µας. Εκείνοι που 
τα γράφουν είναι υποχρεωµένοι, εάν θέλουν να 
έχουν ψήγµα σοβαρότητας και αξιοπιστίας, να συ-
νοδεύουν όσα µας καταµαρτυρούν µε στοιχεία και 
αποδείξεις. Και τότε, µόνο τότε, θα είµαστε υπο-
χρεωµένοι να απαντήσουµε. Σας επαναλαµβάνω 
ότι τα ζητήµατα του τόπου µας είναι πολλά, ο Χει-
µώνας που έρχεται θα είναι τροµερά δύσκολος και 
δεν µπορούµε ν’ ασχολούµαστε µε µυθεύµατα, λα-
σπολογίες  κι εµµονές κάποιων, οι οποίοι προφα-
νώς δεν νοιάζονται για την έξωθεν µαρτυρία τους, 
όταν αποκαλυφθεί ότι οι… φωτοβολίδες που πε-
τούν από το αντιπολιτευτικό τους µένος, στερού-
νται κάθε σοβαρότητας και δεν έχουν καµία σχέ-
ση µε την πραγµατικότητα».

Τι απαντά ο Στέργιος Τσίρκας στις φήμες 
για αγορά ξενοδοχείου από Αντιδήμαρχο
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K 
ε δυο µήνες από τώρα 
θα έχουν τοποθετηθεί 
13.000 φωτιστικά LED 
σε ολόκληρο το δήµο 

Σπάτων Αρτέµιδος, ακόµη και στο πιο 
αποµακρυσµένο σηµειο, σε κάθε κοι-
νόχρηστο φωτισµό!

Το ζήτηµα της ενεργειακής ανα-
βάθµισης των δηµοτικών δρόµων µε 
λαµπτήρες LED είναι ένα  έργο µε  
πλήρη αποδοχή από την τοπική κοι-
νωνία, ένα έργο που οι δηµότες ήδη 
έχουν ξεχωρίσει και αναγνωρίσει από 
τις µέχρι τώρα αντικαταστάσεις µερι-
κών φωτιστικών! 

Με την εγκατάσταση του  σύγχρο-
νου συστήµατος οδοφωτισµού µε λα-
µπτήρες LED ή φωτιστικά σώµατα 
LED και έξυπνη αποµακρυσµένη δι-
αχείριση σε όλο το δίκτυο, επιτυγχάνε-

ται η αναβάθµιση της πόλης και πολ-
λοί και σηµαντικοί στόχοι:

Ριζική βελτίωση και αναβάθµιση 
του φωτισµού, ιδιαίτερα στις γειτονιές, 
όπου πάρα πολλές περιοχές της πόλης 
µας είναι έντονα υποφωτισµένες.

Μεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας 
ακόµη και περισσότερο από 70% αξι-
οποιώντας τις δυνατότητες προσαρµο-
γής φωτισµού. Η εξοικονόµηση ενέρ-
γειας αφενός συνεπάγεται µεγάλη και 
συνεχής εξοικονόµηση οικονοµικών 
πόρων για τον ∆ήµο, αφ΄ ετέρου συµ-
βάλλει στην βελτίωση του περιβάλ-
λοντος. 

Ενίσχυση της ασφάλειας µετακί-
νησης των οδηγών και των πεζών, κα-
θώς και του αισθήµατος ασφάλειας 
των κατοίκων.

Ο ∆ήµος αποκτά µία έξυπνη υπο-

δοµή η οποία παρέχει τη δυνατότητα 
άµεσης ολικής εικόνας, ελέγχου, επο-
πτείας και παρέµβασης σε ολόκληρο 
το δίκτυο του οδοφωτισµού.
-Βελτιώνεται αποφασιστικά η δυνατό-
τητα άµεσης παρέµβασης για συντή-
ρηση του -συστήµατος του φωτισµού. 
Η πληροφορία για βλάβη ή πρόβληµα 
σε ένα φωτιστικό θα παρέχεται άµεσα 
σε πραγµατικό χρόνο και η αντικατά-
σταση θα γίνεται εντός ολίγων ωρών.
-∆ηµιουργείται στον ∆ήµο µία βιώσι-
µη υποδοµή µε χαρακτηριστικά µεγά-
λης αντοχής στο χρόνο, µεγάλη διάρ-
κεια ζωής και ελάχιστες απαιτήσεις 
συντήρησης για πολλά χρόνια.
-Ενισχύεται η ελκυστικότητα της πό-
λης, και κατ’ επέκταση η τοπική επι-
χειρηµατικότητα και η βιώσιµη αστι-
κή κινητικότητα στην πόλη.

0% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Η πολιτική κατηφόρα 
του Συριζαίου δημάρχου 
Λαυρεωτικής, Δημήτρη
Λουκά, δεν έχει τέλος! 
Τελικά στο δήµο Λαυρεωτικής και ενώ νοµίζαµε ότι 
θα έχουµε δει όλα, µετά την απευθείας ανάθεση των 
8.000.000 για αγροτική οδοποιία µε έκπτωση -9%, ενώ σε 
άλλα έργα δίνονται αντίστοιχα εκπτώσεις 45 και 50%, ο 
Συριζαίος ∆ήµαρχος ∆ηµήτρης Λουκάς συνεχίζει να µας 
εκπλήσσει δυστυχώς δυσάρεστα κάθε µέρα.
Και το λέµε αυτό διότι ανακαλύψαµε ότι ακόµα και στην 
κατασκήνωση σε µικρά ποσά η έκπτωση που δίνεται για 
τις προµήθειες είναι του 0%.
Έτσι αντιλαµβάνεται ο κύριος Λουκάς τη «χρηστή» διοίκη-
ση στο δήµο Λαυρεωτικής.
The party is going on... για τους γνωστούς κουµπάρους 
και φίλους µ’ απευθείας ανάθεσης για 16 µήνες ακόµα και 
το γλέντι στα δηµοτικά ταµεία να µην έχει τέλος!
Κύριε Λουκά ξεχνάτε ότι διαχειρίζεστε δηµόσιο χρήµα και 
όχι δικό σας και θα έπρεπε να ήσασταν πολύ πιο προσε-
κτικός.
Οι ευθύνες του κ. Λουκά στην εγκληµατική διαχείριση, 
των οικονοµικών, αλλά και στην κατασπατάληση δηµοσί-
ου χρήµατος είναι τεράστιες.
Ευθύνες όµως που έχουν και τα πολιτικά γιουσουφάκια 
του κυρίου Λουκά που συνεχίζουν να το στηρίζουν και να 
το ψηφίσουν συνεχώς ότι φέρνει στην οικονοµική επιτρο-
πή ή στο δηµοτικό συµβούλιο.
Και λέµε 16 µήνες γιατί ο Συριζαίος δήµαρχος ∆ηµήτρης 
Λουκάς, θα µπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, µαζί βέ-
βαια µε τα πολιτικά του γιουσουφάκια, που συνεχίζουν να 
το στηρίζουν γιατί θα φροντίσουµε εµείς αλλά και κάποιοι 
άλλοι πολύ πιο κεντρικά να θυµίσουµε στους δηµότες της 
Λαυρεωτικής τι έχει γίνει ειδικά την τελευταία τετραετία.
Εµείς µόνο µία υπόσχεση µπορούµε να δώσουµε στην 
«πολιτική καµόρα» του δήµου Λαυρεωτικής.
Θα φροντίσουµε, θα παλέψουµε, και στο τέλος θα νική-
σουµε και θα καταφέρουµε να στείλουµε στο σπίτι τους 
όλους αυτούς που σπαταλούν τα λεφτά των δηµοτών της 
Λαυρεωτικής.

Γίνεται η νύχτα μέρα
στο δήμο Σπάτων Αρτέμιδος

Τι συζήτησαν ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου
και κορυφαία στελέχη του δήμου Παλλήνης;

«Εξουθενωμένη» η Ευρώπη Κοσμίδη από
τις πολύωρες αυτοψίες σε νησιωτικό προορισμό !!!

Συνάντηση είχε ο Βουλευτής Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας κ. Βασίλης Οικονό-
µου µε δύο κορυφαία στελέχη της 
τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της 
πολιτικής του ∆ήµου Παλλήνης.

Τον πρώην κοινοτάρχη Ανθού-
σας και νυν δηµοτικό σύµβουλο κ. 
Τριαντάφυλλο Κουτσικούρη και τον 
πρώην δηµοτικό σύµβουλο αλλά 
και πρώην Πρόεδρο της ΝΟ∆Ε κ. 
Άρη Βίτσιο. ∆εν µπορέσαµε να µά-
θουµε τι συζήτησαν αλλά µία δήλω-

ση και των τριών µας έκανε να σκε-
φτούµε πολλά και να περιµένουµε 
πολλά. Μας είπαν ούτε λίγο ούτε πο-
λύ ότι οι εξελίξεις θα είναι σηµαντι-
κές και θα σηµατοδοτήσουν το αύ-
ριο όχι µόνο στην πολιτική αλλά και 
στο δήµο Παλλήνης.

Πάντως έδειχναν και οι τρεις 
ευχαριστηµένοι από το αποτέλε-
σµα της συνάντησης και εµείς περι-
µένουµε να δούµε τι είναι αυτό, που 
σίγουρα θα είναι κάτι πολύ δυνατό.

Και πως να µην είναι εξουθενωµένη η 
Ευρώπη Κοσµίδη όταν δεν σταµάτησε ού-
τε στις διακοπές της να κάνει αυτοψίες, µα 
κυρίως παραθαλάσσιες «αυτοψίες» !

Σε συνθήκες καύσωνα, στην οµολο-
γουµένως όµορφη Σαντορίνη, και µην 
µπορώντας να νιώσει την καλοκαιρινή ρα-
στώνη η κα. Κοσµίδη σηµείωσε:

«Ξανά στις Επάλξεις» ...για να εξοµο-
λογηθεί λίγο αργότερα σε συνεργάτες της 
την αφόρητη κούραση που έχει υποστεί.

Κυρία Κοσµίδη, έχετε δίκιο...γιατί µια 

φωτογραφία χίλιες λέξεις (αναφερόµαστε 
σε αυτή µε πολύ δικούς σας ανθρώπους 
που από σεβασµό δεν την δανειστήκαµε 
από τα social media).

Το τροπικό σας µαύρισµα µαρτυρά την 
«ταλαιπωρία» που έχετε υποστεί.

Αφού σκεφτόµαστε να παρακαλέ-
σουµε τον κ. Πατούλη να σας αφήσει λί-
γο ακόµα, το δικαιούστε «αν µη τι άλλο» 
!!! Ποιος θέλετε να είναι ο επόµενος προο-
ρισµός; Πείτε το και έγινε! Άλλωστε προ-
λαβαίνετε! 
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του Πέτρου Κουβάτσου

“Η ∆ηµοτική Αρχή Κορυδαλλού 
µετατρέπει τις συµβάσεις των  σχολι-
κών καθαριστριών σε µερικής απα-
σχόλησης από πλήρους”, καταγγέλ-
λει µε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ 
Πειραιά.

“Κόβει 280 ευρώ από το µισθό 
τους (!) και ταυτόχρονα υποβαθµί-
ζει επικίνδυνα την καθαριότητα των 
σχολείων!”, τονίζει. Χαρακτηριστικά, 
ανέφερε: “Καταδικάζουµε την απα-
ράδεκτη και επικίνδυνη απόφαση 
της ∆ηµοτικής Αρχή Κορυδαλλού, 
που µέσα στο κατακαλόκαιρο, µετέ-
τρεψε τις συµβάσεις των 42 σχολικών 

καθαριστριών σε µερικής απασχόλη-
σης, από πλήρους που ήταν πέρσι.

 Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα: 
Τη µείωση του µισθού κατά 280 ευ-
ρώ για κάθε καθαρίστρια. Καλού-
νται δηλαδή να ζήσουν τις οικογέ-
νειές τους µε 460 ευρώ 

Η στάση της ∆ηµοτικής Αρχής 
Κορυδαλλού δεν αποτελεί κεραυ-
νό εν αιθρία! Είναι γνωστά τα πολύ 
σοβαρά προβλήµατα που υπάρχουν 
στα σχολεία του ΠΥΣ∆Ε Πειραιά 
µε τα ζητήµατα της καθαριότητας και 
των µέτρων προστασίας ενάντια στην 
Πανδηµία.” 

Δέσμευση Μπακογιάννη:
Καμία αύξηση στα τέλη
– Δε σβήνουν
τα φώτα στις γειτονιές

Ο ∆ήµαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακο-
γιάννης, αναφέρθηκε στον σχεδιασµό του ∆ή-
µου για την εξοικονόµηση ενέργειας τόνισε ότι 
το µεγάλο πρόγραµµα αναβάθµισης του οδο-
φωτισµού, που αρχίζει να υλοποιείται τις προ-
σεχείς ηµέρες, θα επιφέρει οικονοµίες µεγάλης 
κλίµακας, τις οποίες προοπτικά οι δηµότες της 
Αθήνας και οι επιχειρήσεις, θα αντιληφθούν 
στους λογαριασµούς τους.

Στο µεσοδιάστηµα, διαβεβαίωσε ότι ο ∆ή-
µος Αθηναίων δε θα προχωρήσει σε καµία αύ-

ξηση των δηµοτικών τελών. Ξεκαθάρισε ότι δε 
θα σβήσουν τα φώτα στις γειτονιές, καθώς - 
όπως σηµείωσε - ο φωτισµός «δεν είναι πολυ-
τέλεια, αλλά ανάγκη», η οποία συνδέεται και µε 
το ζήτηµα της ασφάλειας.

Σχετικά µε το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού 
του οδοφωτισµού της Αθήνας ο κ. Μπακογιάν-
νης, τόνισε: “Τις επόµενες εβδοµάδες ξεκινά το 
µεγαλύτερο έργο του ∆ήµου Αθηναίων µετά τη 
∆ιπλή Ανάπλαση. Αναβαθµίζουµε µε led συνο-
λικά 42.000 ηλεκτροφωτιστικά”.

Καταγγελία: Ο ∆ήµος Κορυδαλλού µετατρέπει σε 
µερικής απασχόλησης τις συµβάσεις των καθαριστριών

∆ικαστική δικαίωση 
για συµβασιούχους 
του ∆ήµου Σπάτων 
– Αρτέµιδος  
∆ικαιώθηκαν στο δικαστήριο έξι 
συµβασιούχοι εργαζόµενοι του ∆. Σπά-
των-Αρτέµιδος. Ειδικότερα, δηµοσιεύ-
θηκε η υπ’ αριθµ. 5824/2022 απόφαση 
ασφαλιστικών µέτρων του Μονοµε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία δι-
καιώνει τους έξι συµβασιούχους εργα-
ζόµενους οι οποίοι απασχολούνταν µε 
συµβάσεις ορισµένου χρόνου – Covid 
19 εκ των οποίων οι δύο εξ’ αυτών µε 
την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων, οι τρεις εξ’ αυτών µε την 
ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
– Συνοδών Απορριµµατοφόρων και 
η τελευταία εξ’ αυτών µε την ειδικότη-
τα ΥΕ Εργάτρια Καθαριότητας Σχολι-
κών Κτηρίων.

Το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθη-
νών πιθανολογώντας ότι οι συµβάσεις 
εργασίας ορισµένου χρόνου οι οποίες 
συνέδεαν τους εργαζόµενους µε το ∆ή-
µο αποτελούσαν στην πραγµατικότητα 
µια ενιαία σύµβαση αορίστου χρόνου, 
δέχθηκε το αίτηµα των εργαζοµένων, 
υποχρεώνοντας το ∆ήµο Σπάτων – Αρ-
τέµιδος να τους απασχολήσει µε την ει-
δικότητα και µε τις αποδοχές που αντι-
στοιχούν στην υπηρεσιακή τους ένταξη, 
λαµβανοµένων υπόψη και των λοιπών 
τυπικών τους προσόντων και µε απει-
λή χρηµατικής ποινής, ύψους εβδοµή-
ντα (70) ευρώ, για κάθε ηµέρα παρά-
βασης της υποχρέωσης αυτής, έως την 
έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύ-
ριας αγωγής τους.

K
υρώσεις θα υπο -
στούν ∆ήµοι οι οποί-
οι δεν θα πετύχουν 
το στόχο της µείω-

σης κατανάλωσης ενέργειας κα-
τά 10%. «∆εν θα µπορούν να κά-
νουν προσλήψεις, δεν θα τους 
δίνω προσωπικό» ανέφερε ο 
υπουργός Εσωτερικών Μάκης 
Βορίδης σε τηλεοπτική συνέ-
ντευξη του.

Ειδικότερα αναφορικά µε 
την εξοικονόµηση ενέργειας 
από τους δήµους που αυτό συ-
νεπάγεται το κλείσιµο των δηµο-
τικών πισινών αλλά και το κλεί-
σιµο των φώτων σε ορισµένες 
γειτονιές, ο υπουργός απάντησε 
πως η πολιτεία δεν επιθυµεί τί-
ποτα από τα παραπάνω, και το 

µόνο που ζητά από τους δηµόσι-
ους φορείς είναι να τηρούν µία 

καλύτερη και προσεκτικότερη 
διαχείριση στην ενέργεια που 

καταναλώνουν.
«Οι φορείς το δηµοσίου το 

πρώτο πράγµα που πρέπει να 
κάνουν, είναι να µπουν και να 
δηλώσουν στην πλατφόρµα ορι-
σµένα στοιχεία που αφορούν 
την κατανάλωσή τους και εν συ-
νεχεία να πιάσουµε το στόχο της 
µείωσης της ηλεκτρικής ενέργει-
ας που έχουµε βάλει» εξήγησε.

Αποκάλυψε στη συνέχεια 
πως θα αλλάξει το υπουργείο 
την εν λόγω υπουργική απόφα-
ση δίνοντας πλέον πέρα από τα 
κίνητρα και κυρώσεις, εάν δεν 
επιτυγχάνεται ο στόχος της µεί-
ωσης κατανάλωσης.

«∆εν θα µπορούν να κάνουν 
προσλήψεις, δεν θα τους δίνω 
προσωπικό» ανέφερε.

Έρχονται κυρώσεις για τους
ενεργειακά σπάταλους ∆ήμους
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Ο Α. Γεωργιάδης δίνει λύση για

το δημαρχείο Αγίας Παρασκευής 

Πρότυπος βρεφονηπιακός
δημιουργείται στη Ν. Φιλαδέλφεια   
Στην υλοποίηση µίας 
ακόµη νέας σύγχρο-
νης εκπαιδευτικής δο-
µής, που θα καλύψει 
τις αυξηµένες ανάγκες 
της τοπικής κοινωνίας 
του ∆ήµου Ν. Φιλα-
δέλφειας – Ν. Χαλκη-
δόνας και θα προσφέ-
ρει πολύτιµη στήριξη 
στις υψηλές και συνά-
µα απαιτητικές ανάγκες των οικογενειών της ευρύτερης περιοχής προβαίνει 
η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, 
σε συνεργασία µε τον ∆ήµο. Ήδη τέθηκε ο θεµέλιος λίθος για την έναρξη των 
εργασιών του νέου Βρεφονηπιακού Σταθµού της Ιεράς Μητροπόλεως, που 
ανεγείρεται σε ένα οικόπεδο επιφάνειας 2.104τ.µ. επί των οδών οδ. Ν. Πλα-
στήρα – Καµπούρογλου – Γράµµου στη Ν. Φιλαδέλφεια, το οποίο προσέφερε 
στην Ιερά Μητρόπολη ο ∆ήµος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας αποκλει-
στικά για τις ανάγκες δηµιουργίας του. Η τελετή πραγµατοποιήθηκε παρουσία 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νίκης Κεραµέως, του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, του Υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Kωνσταντίνου Χατζηδάκη.  Ο νέος σταθµός 
θα φιλοξενεί 100 βρέφη και νήπια σε δύο διακριτές και ειδικά διαµορφωµένες 
αίθουσες  δραστηριοτήτων, οι οποίες τόσο µε την εντυπωσιακή ποικιλία των 
χρωµάτων, όσο και µε τις λεπτοµέρειες κατασκευής τους θα ανταποκρίνονται 
πλήρως στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών.

Ξεκινούν (;) τα έργα ανάπλασης της 
Λ. Ηρακλείου στο Ηράκλειο Αττικής 

Τ
ο πρόβληµα που έχει ανακύψει αναφορικά µε τις εργασίες ανέγερσης του 
νέου ∆ηµαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής έθεσε ο δήµαρχος, κ. Βα-
σίλης Ζορµπά στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιά-
δη. Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Ζορµπάς, δήλωσε: «Θέλω να πω 

ένα µεγάλο ευχαριστώ στον υπουργό, ο οποίος παρά το βεβαρυµµένο πρόγραµµά του, 
κατάφερε να µας διαθέσει τον απαραίτητο χρόνο για να τον ενηµερώσουµε για το πρό-
βληµα που έχει προκύψει αναφορικά µε τις εργασίες ανέγερσης του νέου ∆ηµαρχια-
κού Μεγάρου της πόλης µας. Ο κ. Γεωργιάδης άκουσε µε µεγάλη προσοχή όλα τα δεδο-
µένα της υπόθεσης και για µία ακόµα φορά απέδειξε τη συµπαράστασή του στην πόλη 
µας και τους δηµότες, ξεκαθαρίζοντας ότι θα προσπαθήσει από τη µεριά του να βοηθή-
σει µε οποιονδήποτε τρόπο για να βρεθεί η λύση που θα δώσει τη δυνατότητα να αρχί-
σουν άµεσα και πάλι οι εργασίες».

Ένα αρχιτεκτονικό 
κοµψοτέχνηµα ετοιµάζεται 
στην Γλυφάδα  
Ένα έργο εµβληµατικό που θα αποτελέσει 
σταθµό για την εκπαίδευση στη χώρα µας 
και θα λειτουργήσει και ως συνεδριακό και 
πολιτιστικό κέντρο ξεκινάει και σύντοµα θα 
είναι πραγµατικότητα στο ∆ήµο Γλυφάδας.
Το ειδικό σχολείο θα γίνει στο χώρο που 
στεγαζόταν το παλιό εγκαταλελειµµένο 
πλέον 2ο ∆ηµοτικό σχολείο, το οποίο 
σύντοµα θα γκρεµιστεί. Θα είναι ένα 
αρχιτεκτονικό κοµψοτέχνηµα µε την 
καλύτερη δυνατή ποιότητα κατασκευής σε 
όλες τις υποδοµές του - όπως δηλαδή αξίζει 
στα παιδιά που θα φιλοξενεί - ενώ θα έχει 
και αµφιθέατρο περίπου 400 θέσεων, που θα 
καλύψει και πολιτιστικές και άλλες ανάγκες 
της πόλης. 
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο δήµαρχος 
Γλυφάδας, κ. Γιώργος Παπανικολάου: 
«Αντιµετωπίσαµε ένα βουνό από 
δυσκολίες: Μελέτες, διαγωνισµοί, 
άδειες, χρηµατοδοτήσεις. Είχαµε πετύχει 
µια προκαταρκτική συµφωνία για 
χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια, αλλά 
το αυξηµένο κόστος της τελικής µελέτης, οι 
αυξήσεις και οι ανατιµήσεις, µας οδήγησε 
να κυνηγήσουµε την ευρωπαϊκή λύση, 
ώστε να εξασφαλίσουµε το σύνολο της 
δαπάνης του έργου και την απρόσκοπτη 
ροή χρηµατοδότησης. ∆ιεκδικήσαµε δέκα 
εκατοµµύρια ευρώ µέσω ΕΣΠΑ - και 
καταφέραµε να τα λάβουµε!».

Σηµαντικές 
εξελίξεις στην 
πορεία υλοποί-
ησης του έργου 
της ανάπλασης 
της λεωφόρου 
Ηρακ λε ίου, 
κατά µήκος της 
διαδροµής στα 
όρια του ∆ή-
µου Ηρακλείου 
Αττικής, αναµένονται το επόµενο διάστηµα σύµφωνα µε τις δηλώ-
σεις που ακολούθησαν τη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε ανά-
µεσα στον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη, και το ∆ή-
µαρχο της πόλης, Νίκο Μπάµπαλο, στα γραφεία της Περιφέρειας.

Η ανάπλαση της λεωφόρου Ηρακλείου είναι ήδη ενταγµένη στο 
τεχνικό πρόγραµµα της Περιφέρειας, αναµένεται δε πότε θα ανάψει 
το πράσινο φως για να µπουν µπροστά τα έργα

Η λεωφόρος, άλλωστε, ως διαδηµοτικός είναι δρόµος ευθύνης 
της Περιφέρειας Αττικής και οι όποιες παρεµβάσεις πρέπει να γί-
νουν σε συνεργασία µε το ∆ήµο Ηρακλείου. Θυµίζουµε, στο σχεδι-
ασµό προβλέπεται η νέα Ηρακλείου να έχει µεγαλύτερες λωρίδες 
κυκλοφορίες οχηµάτων, πεζοδρόµια καθ’ όλο το µήκος της διαδρο-
µής της και, βέβαια, άρτιο αντιπληµµυρικό σύστηµα.

Kαι όλα αυτά θα γίνουν χωρίς να χρειαστεί η απαλλοτρίωση κτι-
ρίων (κατοικιών ή επαγγελµατικών χώρων) αφού το µόνο που θα 
θυσιαστεί στο βωµό της ανάπλασης και αναβάθµισης της λεωφόρου 
είναι κάποιες πρασιές στα σηµεία που απαιτείται.

Το Περιστέρι έχει πλέον δύο σύγχρονα δηµοτικά στάδια (∆η-
µοτικό Στάδιο Περιστερίου και Λαϊκό Στάδιο Χωράφας). Ο ∆ή-
µος Περιστερίου είναι από τους λίγους ∆ήµους της χώρας µε δύο 
κολυµβητήρια και στάδια, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να 
εξυπηρετήσει τις αθλητικές ανάγκες των σωµατείων και των δη-
µοτών. Γι’ αυτό το λόγο, προχώρησε στην απόλυτη διάθεση του 
∆ηµοτικού Σταδίου Περιστερίου (Ατρόµητου) στα αθλητικά σω-
µατεία στίβου της πόλης µας, ώστε να καλύψει τις ανάγκες τους 

για την προπόνηση αθλητών και τη διεξαγωγή αγώνων στί-
βου. Το Λαϊκό Στάδιο Χωράφας θα καλύψει τις ανάγκες κα-
θηµερινής άθλησης των χιλιάδων δηµοτών, προωθώντας 
στην πράξη το πρόγραµµα του µαζικού αθλητισµού του ∆ή-
µου Περιστερίου! Αυτό το πετυχηµένο εγχείρηµα, ήδη έχει 
εφαρµοστεί εδώ και πέντε χρόνια στα δύο δηµοτικά κολυµβη-
τήρια Περιστερίου, της Χωράφας αποδόθηκε για χρήση στους 
συλλόγους και του Λόφου Αξιωµατικών στους πολίτες.

Δύο σύγχρονα στάδια διαθέτει πλέον ο Δήμος Περιστερίου
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Mοιράζει 
εγκεφαλικά 
η Λουσία 
«Εγκεφαλικά» µε τις 
αναρτήσεις της από την 
Μύκονο µοιράζει στους 2,2 
εκατοµµύρια ακόλουθους της, η 
σέξι ποδηλάτισσα και influencer 
Λουσία Γιαβορτσέκοβα που το 
2018 ανακοίνωσε την αποχώρηση 
της από την αθλητική ενεργό 
δράση. Το διάσηµο µοντέλο είχε 
να επισκεφτεί το Αιγαιοπελαγίτικο 
νησί δυο χρόνια, γι' αυτό και όλη 
την εβδοµάδα δεν σταµατά να 
ανεβάζει την µια φωτογραφία 
µετά την άλλη. Η εντυπωσιακή 
Σλοβάκα και πρόσωπο της 
καµπάνιας του πρώτου αρώµατος 
του σχεδιαστή Philip Plein έχει 
επιλέξει και απολαµβάνει τις 
διακοπές της στο νησί.

H
όµορφη παρουσιάστρια 
και µοντέλο Βίκυ Κα-
γιά επιστρέφει ξανά στο 
νέο κύκλο του ριάλιτι 

µόδας GNTM µετά από έναν χρό-
νο απουσίας. H ίδια µίλησε στην εκ-
ποµπή «Mega Καληµέρα" για όλους 
και για όλα. Η Βίκυ Καγιά σχολία-
σε την επιστροφή της στο ριάλιτι µό-
δας GNTM αλλά και ποιοι συνάδελ-
φοί της δεν της λείπουν.

«Είναι η έβδοµη χρονιά και στις 
έβδοµες χρονιές υπάρχει φαγούρα» 
δήλωσε χαρακτηριστικά η όµορφη 
παρουσιάστρια µιλώντας για την 
επιστροφή της στο ριάλιτι µόδας, 
«Greece’s Next Top Model». Απο-
κάλυψε πως το ριάλιτι show έχει αλ-
λάξει από τη ρίζα του και πως ακόµα 
και η παραγωγή είναι άλλη.

Φυσικά αναφέρθηκε και στην 
πολυσυζητηµένη Σοφία Χατζηπα-
ντελή, την οποία χαρακτήρισε µία 
«σταρ». «Παγκόσµια σταρ» συγκε-
κριµένα. «Η Σοφία είναι µια πα-
γκόσµια σταρ. Στην Αµερική το να 

είσαι ξεχωριστός, το να έχεις µια 
πολύ διαφορετική εικόνα από τους 
άλλους σε κάνει σταρ. Και η κοπέ-
λα είναι σταρ».

«∆εν θα µου λείψουνε, όπως 

και εγώ δεν τους λείπω»
Η Βίκυ Καγιά αναφέρθηκε 

όµως, και στους παλιούς της συνερ-
γάτες καθώς και στα προηγούµενα 
πρότζεκτ που είχε αναλάβει.

«Εγώ προτείνω πάρα πολύ κό-
σµο, αλλά δεν µπορώ να επιβάλω 
κάποιον αν δεν κάνει καλά τη δου-
λειά του» δήλωσε η ίδια ενώ απο-
κάλυψε πως έχει επικοινωνία µε τον 
Άγγελο Μπράτη.

«Με τον Άγγελο µιλάµε, ανταλ-
λάσσουµε µηνύµατα κτλπ. ∆εν θα 
µου λείψουνε, έχουµε και όποια 
σχέση έχουµε, τυπική αλλά όπως 
και εγώ δεν τους λείπω, έτσι και µέ-
να δεν θα µου λείψουν» είπε χαρα-
κτηριστικά, αναφορικά µε ορισµέ-
νους πρώην συνεργάτες της.

Ερωτώµενη για τα νούµερα τη-
λεθέασης δήλωσε πως ποτέ δεν 
την άγχωσαν, ωστόσο το µεγαλύτε-
ρο άγχος της είναι να τα καταφέρει. 
«Είµαι 44 και δεν είµαι ροµπότ» συ-
µπλήρωσε.

Σχετικά µε τα άλλα πρότζε-
κτ που είχε αναλάβει να παρου-
σιάσει, δήλωσε πως «λάτρεψε» το 
«Dancing with the Stars», ωστό-
σο εκτιµά πως ο κύκλος αυτός για 
εκείνη έχει κλείσει.

Σοφία Καρβέλα: Η πληρωµένη απάντηση 
σε follower που την αποκάλεσε "ανορεξική"

Η Σοφία Καρβέλα δεν επιτρέπει το hate speech 
και είναι εναντίον της κουλτούρας του µίσους που 
βρίσκει πρόσφορο έδαφος στα σχόλια των µέσω 
ν κοινωνικής δικτύωσης. Την ενόχλησή της για 
σχόλιο followers της που την χαρακτηρίζει «χάλι 
µαύρο» και «ανορεξική» εξέφρασε η Σοφία Καρ-
βέλα.

Η Σοφία Καρβέλα, που µέσω του Instagram 
της έχει µιλήσει προσωπικά θέµατα, όπως για της 
κρίσης πανικού που έχει να αντιµετωπίσει, δεν 
άφησε το σχόλιο αναπάντητο και µοιράστηκε τις 
σκέψεις της πάνω στο θέµα της λεκτικής επίθεσης 
που δέχτηκε µε τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Να σου πω κάτι συνονόµατη, πρώτον µου 
χρεώνεις µια αρρώστια την οποία δεν έχω, αλ-
λά πες πως την είχα, το βρίσκω απίστευτο πως η 
αντίδρασή σου είναι να µε βρίσεις και να θελήσεις 
να µε ταπεινώσεις», έγραψε αρχικά η Σοφία Καρ-
βέλα. «Μπορεί να µην έχω πολύ λίπος πάνω µου, 
αλλά εσύ δεν έχεις καρδιά. Καµιά ανθρωπιά. Λυ-
πηρό, πολύ λυπηρό για µια ενήλικη γυναίκα να 
µιλά µε αυτόν τον τρόπο σε µια άλλη γυναίκα», 
πρόσθεσε. Στην ανάρτησή της, η Σοφία Καρβέ-
λα έβαλε αυτοκόλλητο που γράφει: «Υπερασπίζο-
µαι κάθε γυναίκα».

Βίκυ Καγιά:
Αυτοί οι συνάδελφοί μου δεν... μου λείπουν καθόλου
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Η 
Έλενα Καµπούρη, λι-
γότερη γνωστή στη 
χώρα µας, διαπρέπει 
στο εξωτερικό χτίζο-

ντας βήµα βήµα την καριέρα της. Η 
καλλονή ηθοποιός µετρά ήδη σηµα-
ντικές συνεργασίες στον κινηµατο-
γράφο καθώς και συµµετοχή σε σει-
ρές του NETFLIX όπως το Jupiter’s 
Legacy αλλά και την µεγάλη επιτυ-
χία My Big Fat Greek Wedding 2.

Η 24χρονη κοπέλα, ελληνικής 
καταγωγής, έχει όλα εκείνα τα χα-
ρακτηριστικά για να διαπρέψει στο 
εξωτερικό και δεν φαίνεται τίπο-
τα να την σταµατά. Η τελευταία της 
δουλειά αφορά στην συµµετοχή της 
στην ταινία “Wifelike” που κυκλο-
φόρησε τον Αύγουστο και οι γυµνές 
σκηνές της… έκαψαν καρδιές.

Γεννηµένη στις 16 Σεπτεµβρίου 
1997, η Έλενα Καµπούρη µεγάλωσε 
στη Νέα Υόρκη. Η µητέρα της, Ivey 
Barry, είναι fashion illustrator και 
designer, ενώ ο πατέρας της Αλέ-
ξανδρος Καµπούρης (µε καταγωγή 
από την Κάσο), διατηρεί boutique 
wine store στο Basking Ridge του 
Νιου Τζέρσεϊ.

Το υποκριτικό της ντεµπούτο έγι-
νε µόλις το 2011, µε έναν πολύ µι-
κρό ρόλο στο Gossip Girl. Ακολού-
θησε το Jinxed στο Nickelodeon ενώ 
στον κινηµατογράφο πρωτοεµφανί-
στηκε το 2013 στο πλευρό των Kate 

Winslet και Josh Brolin για το Labor 
Day.

Το 2014 υποδύθηκε την Allison 
Doss στο Men, Women & Children 
και µετά πρωταγωνίστησε στο 
The Cobbler, µαζί µε τους Adam 
Sandler και Dustin Hoffman. Έναν 
χρόνο αργότερα ήρθε η σειρά-θρί-

λερ American Odyssey του NBC 
αλλά και ο ρόλος της κόρης της 
Νia Vardalos και του John Corbett 
στο My Big Fat Greek Wedding 2. 
Το ντεµπούτο της στο Broadway 
έγινε το 2016, στο Les Liaisons 
Dangereuses και στο πλευρό των 
Liev Schreiber και Janet McTeer.

ΕΛΕΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ: 
Η ελληνίδα ηθοποιός
σε τολμηρή ταινία 

Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στον πρώην σύ-
ντροφό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και στη σχέση του 
µε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η παρουσιάστρια µε 
αφορµή δηλώσεις των πρώην συντρόφων της Μαίρης Συ-
νατσάκη, οι οποίοι της έδιναν τις ευχές τους για το µωράκι 
που περιµένουν µε τον Ίαν Στρατή, µίλησε για την δική της 
σχέση µε τον πρώην της.
«Και µένα πολλές φορές που µε ρωτάνε… ∆ε ξέρω, λένε 
πως η Σπυροπούλου είναι έγκυος. ∆ε ξέρω, το λένε. Εγώ 
µε τον Βασίλη ήµουν πολλά χρόνια. Έχουν περάσει πολ-
λά χρόνια από τότε αλλά όταν µε ρωτάνε λέω, “παιδιά µα-
κάρι”.
∆ε µιλάω, δεν έχω καµιά σχέση µαζί του τόσα χρόνια αλλά 
χαίρεσαι, λες “µακάρι”. Ειδικά όταν έχεις προχωρήσει τη 
ζωή σου λες µακάρι και µόνο καλά εύχεσαι» είπε χαρακτη-
ριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Καινούργιου για 
τον πρώην της και 
την Σπυροπούλου 



Μ
ε γοργούς ρυθµούς ξεκι-
νά η ανέγερση του κτη-
ρίου που θα στεγάσει το 
8ο Γυµνασίου Ιλίου, κα-

τόπιν της υπογραφής της προγραµµατι-
κής σύµβασης από τον ανάδοχο του έρ-
γου στα γραφεία της ΚτΥπ.  Η υπογραφή 
µεταξύ του αναδόχου και της ΚτΥπ Α.Ε. 
πραγµατοποιήθηκε παρουσία του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και 
του ∆ηµάρχου Ιλίου Ν. Ζενέτου. Πρό-
κειται για ένα έργο, που αναµένεται να 
δώσει νέες δυνατότητες εκπαίδευσης 
και το  οποίο πραγµατοποιείται κατό-
πιν σειράς πρωτοβουλιών και ενεργει-
ών του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη για 
την ένταξή του στον Άξονα Προτεραι-
ότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθµιση Στο-
χευµένων Υποδοµών Εκπαίδευσης» 
του Ε.Π. «Αττική», µε προϋπολογισµό 
που ανέρχεται στο 1.965.000,00 ευρώ.

Παρόντες κατά την υπογραφή ήταν 
ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Θ. Γιάνναρης, 
ο Πρόεδρος του ∆Σ της ΚτΥπ Α.Ε. Τ. 
Κατσίπος,ο  Γενικός ∆ιευθυντής Στρα-
τηγικού Σχεδιασµού & ΕΣ∆ΙΤ Θ. Κυ-
ριαζόπουλος και ο Γενικός ∆ιευθυντής 
Έργων Χ. Μυγδάλης, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης ∆υτικού Τοµέα Ανδ. Λεωτσά-
κος, ο Προϊστάµενος της ∆ιαχειριστικής 
Αρχής της Περιφέρειας ∆. ∆ρόσης,ο 

Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Ιλίου Γ. Φερεντίνος και ο ∆/
ντης  Ά Βαθµιας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης Φ. Μαρκόπουλος.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης, µε αφορµή την υπογραφή της 
σύµβασης µε τον ανάδοχο επισήµανε:

«Σήµερα έχουµε τη χαρά να βρι-
σκόµαστε εδώ στην έδρα των Κτιρια-
κών Υποδοµών ΑΕ για την υπογραφή 
της σύµβασης κατασκευής του 8ου Γυ-
µνασίου Ιλίου, συνολικού προϋπολογι-
σµού δηµοπράτησης περίπου 2 εκ. €. 
Με αυτό τον τρόπο η Περιφέρεια Ατ-
τικής συµβάλλει έµπρακτα στην κάλυ-
ψη ελλείψεων σχολικών υποδοµών. 
Θέλω να ευχαριστήσω και ταυτόχρο-
να να συγχαρώ τις Υπηρεσίες των Κτι-
ριακών Υποδοµών και τη διαχειριστική 
αρχή της Περιφέρειας, που αποδεικνύ-
ουν καθηµερινά ότι όταν υπάρχει όρα-
µα και θέληση, τα αποτελέσµατα είναι 
πάντα εξαιρετικά.

Και αυτό αποδεικνύεται στην πρά-
ξη από τις 45 ενταγµένες δράσεις σχο-
λικών έργων και µελετών που χρηµα-

τοδοτούνται µε περισσότερα από 77 εκ. 
€ από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και 
δικαιούχο τις Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ».

Από την πλευρά του ο ∆ήµαρχος 
Ιλίου Ν. Ζενέτος ανέφερε:

«Το καλό κλίµα συνεργασίας µε τον 
Περιφερειάρχη Αττικής και η πολιτική 
του βούληση αποτυπώνεται στην σηµε-
ρινή υπογραφή της σύµβασης µε τον 
ανάδοχο, µε την οποία σύντοµα ανα-
µένεται να γίνει πραγµατικότητα ένα 
αίτηµα δεκαετιών για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών 
µας».

Ο  ∆/νων Σύµβουλος των Κτιρια-
κών Υποδοµών Θ. Γιάνναρης δήλωσε:

«Συνεχίζεται η εξαιρετική συνεργα-
σία µας µε την Περιφέρεια Αττικής και 
το ∆ήµο Ιλίου. Με τη συνεχή στήριξη 
του Υπουργού µας, κ. Καραµανλή, µε 
τον έµπειρο και δηµιουργικό ∆ήµαρχο, 
τον κ. Ζενέτο, ξεκινά η διαδικασία ανέ-
γερσης µιας νέας σύγχρονης σχολικής 
µονάδας. Το 8ο Γυµνάσιο Ιλίου, σύντο-
µα, θα γεµίσει µε παιδικές φωνές και 
πρόσωπα που είναι το µέλλον µας. Η 

καλή συνεργασία Αυτοδιοίκησης και 
Κεντρικής ∆ιοίκησης, µε όραµα και εν-
συνείδητα,  οδηγεί σε καλά και γρήγο-
ρα αποτελέσµατα προς όφελος των πο-
λιτών».

Τέλος, Ο Πρόεδρος του ∆Σ της 
ΚτΥπ Τ. Κατσίπος τόνισε:

“Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος, που 
η στρατηγική µας συνεργασία µε την 
Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφε-
ρειάρχη Γ. Πατούλη αποδίδει σηµαντι-
κά έργα για την εκπαιδευτική κοινότητα. 
Αποδεικνύουµε µε αυτό τον τρόπο, ότι 
όταν υπάρχει όραµα και ισχυρή πολιτι-
κή βούληση, µπορούµε να προχωρούµε 
απρόσκοπτα στην υλοποίηση σηµαντι-
κών έργων, δυναµώνοντας την αλυσί-
δα των κτηριακών υποδοµών, προκει-
µένου να στηριχτούν οι ανάγκες της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και γενικότε-
ρα οι υποδοµές για µια καλύτερη Παι-
δεία για όλους.»

Πως θα είναι το κτήριο που
θα στεγάσει το 8οΓυµνάσιο Ιλίου
Το 8ο Γυµνάσιο Ιλίου θα αποτελεί-

ται από ένα τριώροφο κτίριο συνολι-
κής δόµησης 1.127,10τ.µ. και επιφά-
νειας κάτοψης 375,70τ.µ..Το κτίριο 
θα περιλαµβάνει: χώρους διοίκησης 
(αναµονή, γραµµατεία, αρχείο, γρα-
φείο καθηγητών, γραφείο ∆ιευθυ-
ντή/Υποδιευθυντή) Ιατρείο-Αναρρω-
τήριο Εργαστήριο Φυσικής-Χηµείας 
Χώροι υγιεινής µαθητών (αρρένων, 
θηλέων),  Χώροι υγιεινής προσω-
πικού Μηχανοστάσιο Ανελκυστή-
ρα. Επίσης ο Α’ Όροφος, εµβαδού 
375,70τ.µ., θα περιλαµβάνει: Τρεις 
(3) αίθουσες διδασκαλίας Εργαστή-
ριο Πληροφορικής Μικρό γραφείο 
Αποθήκη υλικού W.C. και ο Β’ Όρο-
φος, εµβαδού 375,70τ.µ., θα περιλαµ-
βάνει: Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλί-
ας Αίθουσα ξένων γλωσσών Μικρό 
γραφείο Αποθήκη υλικού W.C. ορό-
φου. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµ-
µα το έργο θα πρέπει να έχει ολοκλη-
ρωθεί σε διάστηµα 24 µηνών από την 
υπογραφή της Σύµβασης, µε στόχο 
να υποδεχθεί τους µαθητές του ∆ή-
µου τον Σεπτέµβριο του 2024.
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Είναι προϋπολογισµού 2 εκ. ευρώ και χρηµατοδότείται από την Περιφέρεια Αττικής 
µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» 2014-2020

Ξεκινάει η ανέγερση 
του 8ου Γυμνασίου Ιλίου
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Α
ν και αυξάνονται 
σταδιακά τα ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα 
στους δρόµους και 

αναµένεται να αποτελέσουν την 
πλειονότητα των πωλήσεων τα 
επόµενα χρόνια, ορισµένοι ανα-
λυτές προβλέπουν ότι το υδρογό-
νο µπορεί να είναι το καύσιµο του 
µέλλοντος. 

Ωστόσο, η έλλειψη διαθεσι-
µότητας σταθµών φόρτισης και η 
περιορισµένη προσφορά αυτοκι-
νήτων µε υδρογόνο, υποδεικνύ-
ουν ότι αυτή η τεχνολογία έχει 
πολύ δρόµο να διανύσει µέχρι να 
πρωταγωνιστήσει στις πωλήσεις.

Το υδρογόνο είναι ένα από 
τα πιο απλά χηµικά στοιχεία, το 
οποίο περιλαµβάνεται στη σύν-
θεση πολλών χηµικών ενώσεων, 
ιδιαίτερα του νερού. Η ποσότητά 
του είναι σχεδόν απεριόριστη 
στον πλανήτη µας, σε αντίθεση 
µε τα υγρά καύσιµα ή µε κάποιες 
πρώτες ύλες (κοβάλτιο ή νικέ-
λιο) οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την κατασκευή µπαταριών. 
Επιπλέον, το υδρογόνο, ως καύ-
σιµο µε υψηλή ενεργειακή αξία, 
καθιστά το αυτοκίνητο ικανό να 
διανύσει πολύ µεγαλύτερες απο-
στάσεις από ένα αντίστοιχο ηλε-
κτρικό όχηµα. Ωστόσο, παρά το 
γεγονός ότι το στοιχείο είναι πολύ 
διαδεδοµένο στη φύση και µπο-
ρεί να συλλεχθεί και να εξαχθεί 
µε πολλούς τρόπους, η δηµιουρ-
γία ενός καυσίµου υψηλής ενέρ-
γειας απαιτεί την κατανάλωση 
πρόσθετης ενέργειας.

Εξίσου σηµαντικό θέµα, εί-
ναι η αποτελεσµατικότητα και η 
ασφάλεια της χρήσης καυσίµου 
υδρογόνου. Πολλοί άνθρωποι 
µπορεί να αµφιβάλλουν εάν εί-
ναι ασφαλές να χρησιµοποιείτε 
καύσιµο υδρογόνου στα αυτοκί-
νητα. Το υδρογόνο ως καύσιµο 

αυτοκινήτου είναι ασφαλέστερο 
ακόµη και από τη βενζίνη. Επει-
δή είναι 14 φορές ελαφρύτερο 
από τον αέρα, παράγεται µια στε-
νή, κάθετη φλόγα σε περίπτω-
ση σηµειακής διαρροής στη δε-
ξαµενή, η οποία δεν δηµιουργεί 
υψηλή θερµοκρασία και δεν εξα-
πλώνεται. Υπήρξε ακόµη και πεί-
ραµα, όπου µια δεξαµενή σε ένα 
αυτοκίνητο υδρογόνου καταστρά-
φηκε σκόπιµα. Το αέριο κάηκε σε 
χρόνο µηδέν και δεν έµεινε κανέ-
να ίχνος της φωτιάς εκτός από τη 
θερµοκρασία του παρµπρίζ που 
ανέβηκε στους 47 ° C. Παρόλα 
αυτά, οι κατασκευαστές κάνουν 
ό,τι καλύτερο µπορούν για να 
διασφαλίσουν ότι οι δεξαµενές 
αποθήκευσης καυσίµου υδρογό-
νου, πληρούν όλες τις απαιτήσεις 
ασφάλειας.

Το κόστος λειτουργίας ενός 
αυτοκινήτου υδρογόνου θα µπο-
ρούσε τελικά να είναι χαµηλότε-
ρο από συγκρίσιµες εναλλακτι-
κές τεχνολογίες, αν και η τελική 
τιµή του υδρογόνου ως καυσίµου 
θα εξαρτηθεί από διάφορους πα-
ράγοντες, όπως το κόστος κατα-
σκευής και η ενέργεια που απαι-
τείται για να γίνει αυτό ή οι τιµές 

των τοπικών επιβαλλόµενων 
φόρων. Σήµερα, υπάρχουν λίγα 
αυτοκίνητα µε αντίστοιχη τεχνο-
λογία, άρα υψηλότερη τιµή καυ-
σίµου υδρογόνου. Επί του παρό-
ντος, ένα κιλό υδρογόνου στην 
Ευρώπη κοστίζει περίπου 12,85 
ευρώ. Η ADAC υπολόγισε ότι, 
αν υποτεθεί ότι η µέση κατανά-
λωση αυτοκινήτου είναι 0,8 κιλά 
ανά 100 χιλιόµετρα, ένα ταξίδι θα 
κοστίσει 10,28 ευρώ. Συγκριτικά, 
για ένα αυτοκίνητο βενζίνης ή ντί-
ζελ µε µέση κατανάλωση 6,6 λί-
τρα µε κόστος καυσίµου στα 2 ευ-
ρώ θα κοστίσει 12,20 ευρώ για 
να διανύσει την ίδια απόσταση.

Το πιο σηµαντικό πλεονέκτη-
µα της χρήσης κυψελών υδρο-
γόνου είναι ότι δεν εκπέµπουν 
επιβλαβείς ουσίες στην ατµό-
σφαιρα. Αυτός ο τύπος οχήµατος 
παράγει µόνο νερό κατά την οδή-
γηση, καθιστώντας το εντελώς 
ακίνδυνο για το περιβάλλον. ∆ε-

δοµένου ότι το υδρογόνο ως καύ-
σιµο έχει υψηλή αξία καυσίµου, 
οι σειρές οχηµάτων µε καύσιµα 
υδρογόνου είναι συγκρίσιµες µε 
αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης. 
Και όλα αυτά όταν το υδρογόνο 
ως στοιχείο βρίσκεται παντού στη 
φύση και δεν πρόκειται να εξα-
ντληθεί.

Το µεγαλύτερο πρόβληµα 
που σχετίζεται µε τη χρήση του 
υδρογόνου ως καύσιµο είναι η 
µεταφορά και αποθήκευσή του. 
Μια άλλη πτυχή είναι οι υψη-
λές πιθανότητες ανάφλεξης του 
υδρογόνου σε επαφή µε τον αέ-
ρα, η οποία µπορεί να εγείρει 
ανησυχίες για την ασφάλεια.

Το σίγουρο είναι ότι ήδη οι 
κατασκευαστές έχουν εντάξει στα 
πλάνα τους την παραγωγή µοντέ-
λων υδρογόνου. Κάποιες εταιρεί-
ες έχουν βγάλει στην παραγωγή 
µοντέλα υδρογόνου, ενώ θα σύ-
ντοµα θα ακολουθήσουν και άλ-
λες. Οι κυψέλες υδρογόνου θα 
απασχολήσουν τους ανθρώπους 
της αυτοκίνησης και σίγουρα θα 
αποτελέσει τα επόµενα χρόνια 
µια µορφή ενέργειας που τουλά-
χιστον θα συµπληρώνει την ηλε-
κτρική, αν δεν την ξεπεράσει...

Εξήντα χρόνια µετά το πρώτο του 
Fiat, ο 84χρονος Βρετανός, Ντέιβιντ 
Φράνκλιν, απέκτησε πρόσφατα το 
55ο του µοντέλο της ιταλικής µάρκας, 
ένα αµιγώς ηλεκτρικό 500. Μετά από 
σχεδόν ένα εκατοµµύριο χιλιόµετρα 
πίσω από το τιµόνι αυτοκινήτων της, στο 
πρόσωπό του η ιταλική εταιρεία βρήκε 
τον πιο αφοσιωµένο της πελάτη.
Η πρώτη επαφή του µε την µάρκα 
ξεκινά το µακρινό 1963, όταν ο 
25χρονος τότε Βρετανός, θα αποκτούσε 
το πρώτο του αυτοκίνητο. Ήταν ένα 
κόκκινο 500D, µε τον κινητήρα στο 
πίσω µέρος και τις χαρακτηριστικές 
πόρτες που άνοιγαν µε αντίθετη φορά 
- αγορά για την οποία θα επένδυε 399 
λίρες Αγγλίας, ποσό που αντιστοιχεί σε 
5.800 λίρες σήµερα. Λίγους µήνες πριν, 
είχε ξεκινήσει να εργάζεται στην πρώτη 
αντιπροσωπεία της ιταλικής φίρµας στη 
χώρα, η οποία βρισκόταν στην περιοχή 
Γουέµπλεϊ του Λονδίνου.
Σήµερα, σχεδόν 60 χρόνια αργότερα, 
ο πιο πιστός πελάτης της Fiat παρέλαβε 
ένα νέο, αµιγώς ηλεκτρικό 500 της 
έκδοσης (RED), κόκκινο όπως και το 
πρώτο του Fiat.

O πιο πιστός 
πελάτης της FIAT!

Υ∆ΡΟΓΟΝΟ
Μπορεί να είναι το καύσιμο του μέλλοντος;

Η ποσότητά του είναι σχεδόν απεριόριστη στον πλανήτη µας,
σε αντίθεση µε τα υγρά καύσιµα ή µε κάποιες πρώτες ύλες (κοβάλτιο 
ή νικέλιο) οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή µπαταριών
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Π
οια οµάδα θα µπο-
ρούσε να µπει στη 
διαδικασία των δια-
πραγµατεύσεων και 

να δει απέναντί της τον κορυφαίο 
βραζιλιάνο σούπερ σταρ όχι απλά 
να ενδιαφέρεται αλλά να ενθου-
σιάζεται µε την προοπτική αυτή 
µετά από µια ζωή στη Ρεάλ;

∆ιαχρονικά ο Ολυµπιακός εί-
ναι η οµάδα που έχει καταφέρει 
να φέρει στην χώρα µας top class 
ποδοσφαιριστές και είναι περιττό 
να τους απαριθµήσουµε.

Ο Μαρσέλο επιβεβαιώνει τον 
κανόνα, µια µεταγραφή εξωφρε-
νική για τα δεδοµένα του ελλη-
νικού ποδοσφαίρου. Ο Ολυµπι-
ακός όµως έχει ξεπεράσει προ 
πολλού τα ελληνικά δεδοµένα σε 
όλα τα επίπεδα. Και ο ερχοµός 
του βραζιλιάνου άσου, του καλύ-
τερου αριστερού µπακ στην ιστο-
ρία του ποδοσφαίρου, απλά επι-
βεβαιώνει τον κανόνα.

Πώς να µην προκαλέσει φρε-

νίτιδα ενθουσιασµού στον κόσµο 
της οµάδας αυτή η µεταγραφή; 

Ο άνθρωπος που συνδύασε τη 
ζωή του µε το µεγαλείο της Βασί-
λισσας του κόσµου, Ρεάλ Μαδρί-
της, έρχεται στον Ολυµπιακό µε 
δίψα για να συνεχίσει να κοιτά-
ει ψηλά. Ο Μαρσέλο, που και µό-
νο που θα βρίσκεται στον Ολυµπι-
ακό, στο Ρέντη, στα αποδυτήρια, 
στο χορτάρι δίπλα στους άλλους 
10 ερυθρόλευκους, ανεβάζει κα-
τακόρυφα το επίπεδο της οµάδας.

Μόνο µε τις παραστάσεις του, 
µόνο µε το που θα τον βλέπουν 
οι αντίπαλοι, ειδικά στη Σούπερ 
Λιγκ, και θα τρέχουν για να του 
πάρουν τη φανέλα στο τέλος του 
µατς, να έχουν να λένε πως έπαι-
ξαν απέναντι στον Μαρσέλο και 
πήραν τη φανέλα του.

Τι θα κάνει ο Μαρσέλο µε την 
ερυθρόλευκη φανέλα; ∆εν το ξέ-
ρουµε. Αυτό που ξέρουµε και δεν 
αµφισβητείται από πουθενά είναι 
πως ο Μαρσέλο είναι επιπέδου 
Ριβάλντο...

Βραζιλιάνικη υποδοχή
στον σούπερ σταρ
Στα πρότυπα των µεγάλων ισπα-
νικών κι αγγλικών κλαµπ, ο 
Ολυµπιακός παρουσίασε σε µία 
ολόλαµπρη τελετή στο «Γ. Καρα-
ϊσκάκης», το µεγαλύτερο ποδο-
σφαιρικό αστέρι που έχει πατήσει 
το πόδι του στα ελληνικά γήπεδα 
τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τον 
Βραζιλιάνο πρώην αρχηγό της 
Ρεάλ Μαδρίτης, Μαρσέλο.

Ο 34χρονος άσος έφτασε στην 
Ελλάδα µε ιδιωτικό τζετ, µε τον 

Κριστιάν Καρεµπέ να τον υπο-
δέχεται στο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» και να αναχωρούν µαζί για 
το φαληρικό γήπεδο, όπου ο κό-
σµος του Ολυµπιακού δηµιούργη-
σε µία καταπληκτική ατµόσφαιρα 
από πολύ νωρίς.

Πάνω 20.000 φίλοι των «ερυ-
θρόλευκων» κατέκλυσαν τις εξέ-
δρες του «Γ. Καραϊσκάκης» για 
να δουν και να αποθεώσουν τον 
Μαρσέλο, τον οποίο συνόδευε η 
σύζυγός του και οι δύο γιοι του 
Έντσο και Λίαµ.

Ο Μαρσέλο πήγε πρώτα στα 
αποδυτήρια του νέου ποδοσφαι-
ρικού «σπιτιού» του, όπου τον πε-
ρίµενε ήδη η φανέλα µε το αγα-
πηµένο του «12» που φορούσε 
στη Ρεάλ Μαδρίτης και η θέση 
του µε το όνοµά του και τον αριθ-

µό του.  Εκεί γνωρίστηκε µε τον 
Αβραάµ Παπαδόπουλο και τον 
αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυµπι-
ακός, Κωνσταντίνο Καραπαπά, 
την ώρα που στον αγωνιστικό 
χώρο του «Γ. Καραϊσκάκης» είχε 
στηθεί ένας φαντασµαγορικός 
«διάδροµος» από τα τρόπαια του 
συλλόγου, προκειµένου να «υπο-
δεχθούν» τον πεντάκις πρωτα-
θλητή Ευρώπης µε τη «βασίλισ-
σα» Ρεάλ Μαδρίτης. 

Λίγο µετά τις 20:30 ο Μαρσέ-
λο συναντήθηκε µε τον πρόεδρο 
του Ολυµπιακού Βαγγέλη Μα-
ρινάκη, παρουσία του Καρεµπέ, 
ενώ την ίδια ώρα η «ερυθρόλευ-
κη» ΠΑΕ «έπαιζε» στα matrix του 
γηπέδου ένα βίντεο από τις µεγα-
λύτερες στιγµές του Βραζιλιάνου 
άσου.

Στη συνέχεια ο Κριστιάν Κα-
ρεµπέ µπήκε στο γήπεδο, πήρε το 
µικρόφωνο και φώναξε προς την 
εξέδρα «είσαι στο µυαλό, κάτι µα-
γικό» προκαλώντας παραλήρηµα 

Ποιος θα µπορούσε στην Ελλάδα να φανταστεί πως είναι ικανός
να πείσει τον Μαρσέλο να έρθει για να παίξει ποδόσφαιρο; 

MARCELO 
(ΒΙΕΪΡΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ)

«ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ, ΚΑΤΙ ΜΑΓΙΚΟ!!»



στην εξέδρα, που άρχισε να τρα-
γουδάει το σχετικό σύνθηµα. Ο 
Γάλλος σούπερ σταρ κάλεσε στη 
συνέχεια κοντά του τον πρόεδρο 
του Ολυµπιακού, Βαγγέλη Μαρι-
νάκη και τον Μαρσέλο, οι οποίοι 
µπήκαν στον αγωνιστικό χώρο µε 
δεκάδες βεγγαλικά.

«Σήµερα έχουµε τη χαρά να 
έχουµε κοντά µας έναν αληθινό 
θρύλο, τον Μαρσέλο. Του εύχο-
µαι να µείνει µαζί µας για πολ-
λά χρόνια και να πανηγυρίσουµε 
πολλές µεγάλες στιγµές, πρωτα-
θλήµατα και νίκες στην Ευρώπη» 

ήταν το µήνυµα του κ. Μαρινάκη, 

ο οποίος στη συνέχεια του έκανε 
την πρώτη... πάσα.

«Σας ευχαριστώ. Είµαι πολύ 
χαρούµενος, ικανοποιηµένος. Κι 
η οικογένειά µου επίσης. Ελπί-
ζω να βρίσκοµαι εδώ και να βοη-
θήσω την οµάδα µε µεγάλη αφο-
σίωση. Πριν ξεκινήσω, θέλω να 
σας πω ένα πράγµα. Ευχαριστώ 
σε όσους ήρθατε. Πάµε Ολυµπι-
ακέ», τόνισε απ’ την πλευρά του ο 
34χρονος σούπερ σταρ, µε την τε-
λευταία ατάκα να τη φωνάζει στα 
ελληνικά.

Ακολούθως ο πρόεδρος του 

Ολυµπιακού, Βαγγέλης Μαρι-

νάκης πήρε το λόγο λέγοντάς του 
«Μαρσέλο καλώς ήρθες στην οι-
κογένεια του Ολυµπιακού» και 
του έδωσε τη φανέλα µε το «12», 
µε το γήπεδο να παίρνει εκ νέου 
«φωτιά».

«Ο κ. Μαρινάκης έκανε κά-
τι µαγικό. Όταν λέµε ότι συ-
νεχίζουµε να ονειρευόµαστε, 
εννοούµε αυτό που κάναµε σή-
µερα. Θέλω να ευχαριστήσω 
τον κ. Μαρινάκη και το σύλλο-
γο. Υποδεχθήκαµε κάποιον που 
έχει κερδίσει πέντε Champions 
League, έξι πρωταθλήµατα Ισπα-

νίας και πολλούς τίτλους. Θέλω 

να ευχαριστήσω και τον Μαρ-
σέλο που έγινε µέλος της οικο-
γένειάς µας» δήλωσε λίγο µετά 
την παρουσίαση ο αθλητικός δι-
ευθυντής της ΠΑΕ Ολυµπιακός, 
Κριστιάν Καρεµπέ, ενώ στη συ-
νέχεια πήρε το λόγο ο Μαρσέ-
λο, µιλώντας στην κάµερα της 
Cosmote TV.

«Είµαι πολύ ευτυχισµένος. 
Ευχαριστώ όλο τον κόσµο. Η οι-
κογένειά µου είναι πολύ χαρού-
µενοι. Τραγουδούσαν όλοι µαζί. 
Αυτή η υποδοχή είναι εκπληκτι-
κή. Είναι κάτι που δεν έχω ξανα-
δεί στη ζωή µου» τόνισε αρχικά ο 
Βραζιλιάνος άσος για την υποδο-
χή που του επιφύλαξε ο κόσµος 
και η οικογένεια του Ολυµπιακού 
και πρόσθεσε για το τι τον έφερε 
στον Ολυµπιακό:

«Από την πρώτη στιγµή ήµουν 
ενθουσιασµένος. Από την πρώτη 
επαφή µε τον κόσµο. Μου άρεσε 
το πρότζεκτ. Ένιωσα πολύ επιθυ-
µητός και αγαπητός. Νοµίζω ότι 
θα βρω όσα ψάχνω. Είχα την ευ-
καιρία να παίξω αντίπαλος µε τον 
Ολυµπιακό πριν από πολλά χρό-
νια. Θυµάµαι το κλίµα. Ήθελα να 
το ζήσω και ήξερα ότι θα ζήσω 
όµορφες στιγµές. Θέλω να πετύ-
χω πράγµατα µε τον σύλλογο, για 
να γίνει πολύ, πολύ µεγάλος σύλ-
λογος.

Υπόσχοµαι ότι θα τα δίνω όλα, 
θα δίνω την ψυχή µου στο γήπε-
δο. Θέλω να βοηθήσω, να ενσω-
µατωθώ στις αξίες του συλλόγου. 
Αυτό υπόσχοµαι, ότι θα τα δώσω 
όλα».

Ερωτηθείς για το αν θα µά-
θει... ελληνικά ο 34χρονος άσος 
απάντησε χαµογελαστός: «Τα ελ-
ληνικά είναι κάτι που έχω σκε-
φτεί από την πρώτη στιγµή να 
µάθω. Σκεφτόµουν να µάθω κά-
ποια πράγµατα, αλλά είναι πολύ 
δύσκολα. 

Είναι µεγάλη τιµή να µάθω τη 
γλώσσα εδώ όπου θα ζω, σε µια 
χώρα που είναι πολύ όµορφη. Εί-
ναι στο µυαλό µου να το κάνω».

Τέλος, ρωτήθηκε για το αν 
έχει µιλήσει µε τους συµπατριώ-
τες του κι άλλοτε µεγάλες δόξες 
των Πειραιωτών Ριβάλντο και 
Ζιοβάνι: «∆εν έχω προλάβει να 
µιλήσω γιατί δεν είχα πολύ χρό-
νο και µετακόµισα βιαστικά από 
τη Μαδρίτη στην Αθήνα. Με την 
πρώτη ευκαιρία θα τους βρω για 
να τους µιλήσω και να µου δώ-
σουν ένα ωραίο feeling για την 
Ελλάδα...».
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Ο Μπακαγιόκο 
θέλει αλλά 
δεν μπορεί…
Με τον Τιεµουέ Μπακαγιόκο 
τα πράγµατα λίγο πολύ είναι 
ξεκάθαρα. Ο παίκτης θέλει 
να έρθει στην Ελλάδα και πιο 
ξεκάθαρα δεν µπορεί να το 
κάνει.
Το έχει πει στη Μίλαν που 
παίζει δανεικός, το έχει 
εξηγήσει στην Τσέλσι στην 
οποία ανήκει, το έχει τονίσει 
και στον Ολυµπιακό που 
έφτασε µία ανάσα από το να 
τον αποκτήσει την περασµένη 
Παρασκευή.
Όµως κάποια γραφειοκρατικά 
ζητήµατα στην Αγγλία είχαν 
ως αποτέλεσµα να βάλουν... 
στοπ στον δανεισµό του στους 
«ερυθρόλευκους». Η Μίλαν 
τον έχει δηλώσει αναγκαστικά 
στη Serie A, αλλά υπάρχουν 
νοµικά παράθυρα για να 
σπάσει ο δανεισµός του.
Ο Ολυµπιακός δουλεύει πάνω 
στη συγκεκριµένη υπόθεση 
για να βρεθεί άκρη για να 
πιάσει τώρα λιµάνι. Ειδάλλως 
θα το πάει για Γενάρη.

Μόνο που θα βρίσκεται στον Ολυµπιακό, στο Ρέντη,
στα αποδυτήρια, στο χορτάρι δίπλα στους άλλους 10 ερυθρόλευκους,

ανεβάζει κατακόρυφα το επίπεδο της οµάδας
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Μια νέα αµερικανική επιστηµονική έρευνα καταρρίπτει την 
καθιερωµένη άποψη ότι οι άνδρες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο 
κίνδυνο από τις γυναίκες για κολπική µαρµαρυγή (τη συχνότερη 
καρδιακή αρρυθµία). Η µελέτη συµπέρανε για πρώτη φορά ότι 
τελικά, αν ληφθεί υπόψη ο κρίσιµος παράγοντας του ύψους, οι 
γυναίκες κινδυνεύουν έως κατά 50% περισσότερο.
Οι ερευνητές, µε επικεφαλής την καθηγήτρια Κριστίν 'Αλµπερτ του 
Τµήµατος Καρδιολογίας του Ινστιτούτου The Smidt Heart Institute 
στο Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai του Λος 'Αντζελες, που έκαναν 
τη σχετική δηµοσίευση στο αµερικανικό καρδιολογικό περιοδικό 
"JAMA Cardiology", ανέλυσαν στοιχεία της περιόδου 2020-
21 για 25.199 άτοµα άνω των 50 ετών (µέση ηλικία τα 67 έτη), 
χωρίς ιστορικό αρρυθµίας ή καρδιαγγειακής νόσου, στο πλαίσιο 
της µελέτης VITAL Rhythm Trial. Στη διάρκεια της έρευνας 
συνέβησαν 900 περιστατικά κολπικής µαρµαρυγής, µε ποσοστό 
4% στο σύνολο των ανδρών και 3,2% των γυναικών.
"Η µελέτη µας δείχνει, απρόσµενα, ότι αν ένας άνδρας και µια 
γυναίκα έχουν το ίδιο ύψος, τότε η γυναίκα είναι πολύ πιθανότερο 
να εµφανίσει κολπική µαρµαρυγή. Τώρα πρέπει να κατανοήσουµε 
γιατί συµβαίνει αυτό στις γυναίκες", δήλωσε η δρ 'Αλµπερτ.
Η βασική διαπίστωση είναι ότι όσο ψηλότερος είναι κάποιος, τόσο 
περισσότερο κινδυνεύει από αυτή τη συχνότερη µορφή καρδιακής 
αρρυθµίας. Επειδή οι άνδρες είναι γενικά ψηλότεροι, είχε 
εσφαλµένα επικρατήσει η άποψη ότι κινδυνεύουν περισσότερο.
Μολονότι συνολικά οι γυναίκες (ως κατά µέσο όρο πιο κοντές) 
έχουν χαµηλότερα ποσοστά καρδιακής αρρυθµίας σε σχέση µε 
τους άνδρες, είναι πιθανότερο να πάθουν σοβαρότερες επιπλοκές 
όπως εγκεφαλικό, καρδιακή ανεπάρκεια ή πρόωρο θάνατο. 
Μέτρα πρόληψης είναι η διατήρηση υγιούς βάρους, ο έλεγχος 
της αρτηριακής πίεσης, ο περιορισµός της κατανάλωσης αλκοόλ 
και η µέτριας έντασης σωµατική άσκηση. Ο κίνδυνος κολπικής 
µαρµαρυγής αυξάνεται µε την ηλικία. Η υπέρταση, που επίσης 
γίνεται συχνότερη όσο οι άνθρωποι µεγαλώνουν, ευθύνεται για 
περίπου µία στις πέντε περιπτώσεις καρδιακής αρρυθµίας. Καθώς 
ο γενικός πληθυσµός γερνάει αλλά και τείνει να γίνει ψηλότερος, 
περισσότεροι άνθρωποι αναµένεται να διαγνωσθούν µε την εν 
λόγω πάθηση, σύµφωνα µε τους ερευνητές.

Οι γυναίκες κινδυνεύουν 
περισσότερο από τη συχνότερη
καρδιακή αρρυθμία

30 ΥΓΕΙΑ/

Ο
ι άνθρωποι που πάσχουν 
από αποφρακτική υπνι-
κή άπνοια (ΑΥΑ), κινδυ-
νεύουν περισσότερο από 

καρκίνο και θροµβώσεις στις φλέβες, 
ενώ οι ηλικιωµένοι (ιδίως οι άνδρες 
άνω των 74 ετών) από εξασθένηση 
των γνωστικών δυνάµεων τους, δεί-
χνουν τρεις νέες µελέτες που παρουσι-
άστηκαν στο διεθνές συνέδριο της Ευ-
ρωπαϊκής Πνευµονολογικής Εταιρείας 
στη Βαρκελώνη. 

Η ΑΥΑ είναι µια συχνή διαταρα-
χή του ύπνου, στην οποία οι άνθρωποι 
εµφανίζουν µερική ή ολική απόφραξη 
των αεραγωγών των πνευµόνων τους, 
µε συνέπεια να σταµατούν να αναπνέ-
ουν αρκετές φορές µέσα στη νύχτα. 
Αυτό έχει ως συνέπεια το ροχαλητό, 
το χασµουρητό, το αίσθηµα πνιγµού ή 
την υπνηλία το επόµενο πρωί. Πιστεύ-
εται ότι ΑΥΑ - τουλάχιστον περιοδικά 
- έχει το 7% έως 13% του πληθυσµού, 
κυρίως παχύσαρκοι ή υπέρβαροι, δια-
βητικοί, καπνιστές και όσοι πίνουν πο-
λύ αλκοόλ.

Η πρώτη σουηδική έρευνα, µε επι-
κεφαλής τον δρα Ανδρέας Παλµ του 
Πανεπιστηµίου της Ουψάλα, ανέλυ-
σε στοιχεία 62.811 ασθενείς, µεταξύ 
των οποίων 2.093 ασθενείς µε ΑΥΑ 
και καρκίνο (διαγνωσµένο έως πέντε 
χρόνια πριν τη διάγνωση της ΑΥΑ) και 
άλλους τόσους (η οµάδα ελέγχου) µε 
ΑΥΑ αλλά όχι καρκίνο.

"Τα ευρήµατα µας δείχνουν ότι η 
στέρηση του οξυγόνου λόγω της ΑΥΑ 
αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κιν-
δύνου για καρκίνο, άσχετα µε άλ-
λους παράγοντες όπως η παχυσαρ-
κία, η καρδιοµεταβολική νόσος και ο 
τρόπος ζωής", δήλωσε ο Παλµ. Πρό-
σθεσε ότι "η µελέτη αναδεικνύει την 
ανάγκη να εξετάζεται η µη θεραπευ-
µένη υπνική άπνοια ως παράγων κιν-
δύνου για καρκίνο και οι γιατροί να 
αντιµετωπίζουν την πιθανότητα καρ-
κίνου όταν θεραπεύουν ασθενείς µε 
ΑΥΑ. Όµως, µε βάση τα αποτελέσµα-
τα της µελέτης µας, δεν δικαιολογείται 

ούτε συνίσταται η επέκταση του ελέγ-
χου για καρκίνο σε όλους τους ασθε-
νείς µε ΑΥΑ".

∆ιαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς µε 
καρκίνο είχαν πιο σοβαρή ΑΥΑ. Η 
ΑΥΑ ήταν σοβαρότερη ιδίως στους 
ασθενείς µε καρκίνο των πνευµόνων, 
του προστάτη και µελάνωµα στο δέρ-
µα. Οι ερευνητές επεσήµαναν πάντως 
ότι η µελέτη βρήκε µόνο µια συσχέτιση 
και όχι απόδειξη ότι η ίδια η ΑΥΑ προ-
καλεί τον καρκίνο.

Ο Παλµ ανέφερε ότι "η σχέση µε-
ταξύ της ΑΥΑ και του καρκίνου είναι 
λιγότερο βέβαιη από ό,τι η σχέση της 
µε άλλες παθήσεις της καρδιάς και των 
αιµοφόρων αγγείων, την αυξηµένη ιν-
σουλινοαντοχή, τον διαβήτη και τη νό-
σο του λιπώδους ήπατος. Συνεπώς το 
ζήτηµα χρειάζεται περισσότερη µελέ-
τη".

Η δεύτερη έρευνα, µε επικεφαλής 
τον καθηγητή Ραφαέλ Χάιντσερ, διευ-
θυντή του Κέντρου Ερευνών Ύπνου 
(CIRS) του Πανεπιστηµίου της Λωζά-
νης, βρήκε ότι η ΑΥΑ συνδέεται µε µε-
γαλύτερη εξασθένηση των νοητικών 
δυνάµεων. Η έρευνα αφορούσε 358 
άτοµα άνω των 65 ετών που παρακο-
λουθήθηκαν σε βάθος πενταετίας και 
στους οποίους έγιναν διαδοχικά γνω-
στικά-νοητικά-µνηµονικά τεστ.

∆ιαπιστώθηκε ότι τα χαµηλά επί-
πεδα οξυγόνου λόγω της ΑΥΑ σχε-
τίζονται µε µεγαλύτερη µείωση στις 
γνωστικές λειτουργίες, στην ταχύτητα 

επεξεργασίας του νου και στη µνήµη. 
Το πρόβληµα είναι πιο αισθητό στους 
άνδρες άνω των 74 ετών.

"Οι άνθρωποι µε ΑΥΑ και οι για-
τροί θα πρέπει να έχουν επίγνωση 
ότι η ΑΥΑ µπορεί να παίζει ρόλο στη 
γνωστική εξασθένηση. Η µελέτη µας 
δείχνει πιθανώς ότι δεν έχουν όλοι 
οι ασθενείς µε ΑΥΑ τον ίδιο κίνδυνο 
για γνωστική εξασθένηση", ανέφερε ο 
Χάιντσερ.

Η τρίτη µελέτη, µε επικεφαλής τον 
καθηγητή Βόιτσιεχ Τρεπιζούρ του γαλ-
λικού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 
της Ανζέρ, δείχνει ότι οι ασθενείς µε 
πιο σοβαρή ΑΥΑ είναι πιθανότερο να 
εµφανίσουν φλεβική θροµβοεµβολή. 
Η έρευνα έγινε σε βάθος εξαετίας σε 
7.355 ασθενείς, από τους οποίους οι 
104 εµφάνισαν την εν λόγω νόσο.

"Είναι η πρώτη µελέτη που διερευ-
νά τη σχέση µεταξύ ΑΥΑ και φλεβικής 
θροµβοεµβολής. Βρήκαµε ότι όσοι πέ-
ρασαν πάνω από το 6% της νύχτας τους 
µε επίπεδα οξυγόνου στο αίµα τους κά-
τω του 90% των φυσιολογικών, είχαν 
σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο εµφάνισης 
φλεβικής θροµβοεµβολής", δήλωσε ο 
επικεφαλής ερευνητής.

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ
Αυξημένος ο κίνδυνος καρκίνου και φλεβικής θρόμβωσης



ΚΡΙΟΣ
Προσπαθήστε να µην µεταφέρετε τα προ-
βλήµατα του εργασιακού χώρου στο οικογε-
νειακό σας περιβάλλον και το αντίθετο, γιατί 
έτσι ξεφεύγετε κατά πολύ του στόχου σας και 
µπερδεύετε τη ζωή σας, χωρίς να υπάρχει λό-
γος. Εάν κάποιοι αµφισβητήσουν τις ικανότη-
τές σας, δεν χρειάζεται αµέσως να αντιδράσε-
τε αρνητικά, ενώ µπορείτε µε επιχειρήµατα να 
τους κάνετε να αλλάξουν γνώµη. Έχετε αυτή 
την ικανότητα, εκµεταλλευτείτε την και µην την 
αφήνετε να πάει χαµένη. 

ΤΑΥΡΟΣ
Θα έχετε αρµονική επικοινωνία µε τα άτοµα 
που συναναστρέφεστε και θα µπορείτε µε ευ-
κολία να επεκταθείτε κοινωνικά και να κάνετε 
καινούριες επαφές. Θα έχετε µια τέλεια προ-
σωπική σχέση και η ενισχυµένη αυτοπεποί-
θησή σας, θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις 
προστριβές µε το σύντροφό σας. Μη χάνετε 
χρόνο αν έχετε αποφασίσει να διευρύνετε τον 
κύκλο των γνωριµιών σας, αλλά αρχίστε αµέ-
σως τις προσπάθειες για να βρεθείτε µε αν-
θρώπους που θα σας κάνουν ενδιαφέρουσες 
προτάσεις.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Επειδή δεν µπορείτε να βρίσκεστε υπό συνε-
χή καταπίεση, βρείτε τρόπους που θα σας βο-
ηθήσουν να πετύχετε σε σύντοµο χρονικό διά-
στηµα. Έτσι κι αλλιώς ξέρετε πως ακόµα έχετε 
πολύ δρόµο µπροστά σας. Είναι σηµαντικό να 
καταλάβετε τι είναι σηµαντικό και να µην προ-
σθέτετε παραπάνω πίεση. Αναζητήστε καινού-
ριες διεξόδους για να µην έχετε παράπονα και 
να µη νιώθετε άβολα ή µισοί συναισθηµατικά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
∆ώστε στο σύντροφό σας τη στήριξη και τη βο-
ήθεια που περιµένει από εσάς, τώρα που έχει 

ανάγκη να νιώσει ότι ενδιαφέρεστε για αυτόν. 
Μπορεί να θέλετε να περνάτε καλά και να ζείτε 
ευχάριστα, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, ειδι-
κά όταν πιέζεστε οικονοµικά. Η ζωή δεν έρχε-
ται πάντα όπως τη σχεδιάζετε. Χρησιµοποιή-
στε διπλωµατία για να κάνετε τις αλλαγές που 
χρειάζεστε για να νιώσετε ικανοποιηµένοι και 
µην επικρίνετε συνέχεια τα αρνητικά στοιχεία 
των γύρω σας.

ΛΕΩΝ
Τα συναισθήµατά σας θα αυξηθούν σηµαντι-
κά και θα σας επιτρέψουν να εξασφαλίσετε µια 
άνετη συµβίωση. Λύστε τις εκκρεµότητες που 
υπάρχουν, ταξινοµώντας τα πράγµατα µε τέ-
τοιο τρόπο, που να µη χρειάζεται να ανατρέχε-
τε στο παρελθόν, για να πάρετε τις πληροφο-
ρίες που σας είναι απαραίτητες. Προσπαθήστε 
να πείσετε τους άλλους για την ικανότητα και 
την εξυπνάδα σας µε επιχειρήµατα, για να δη-
µιουργήσετε µια σταθερή συµµαχία για εσάς, 
που θα σας βοηθήσει στην εξέλιξή σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
∆ώστε στον εαυτό σας το χρόνο που χρειάζε-
ται για να µετρήσει όλα τα πλην και τα συν για 
τα οικογενειακά σας θέµατα που σας απασχο-
λούν, καθώς η αντιµετώπισή τους µε επιπολαι-
ότητα θα σας βάλει σε µεγαλύτερες υποχρε-
ώσεις. Μπορεί να έχετε πολλές υποχρεώσεις, 

αλλά το καλό είναι πως µε τη συνεχή απασχό-
ληση σας, ξεφεύγετε να γυρίζετε στο παρελθόν 
που σας θλίβει και δε σας επιτρέπει να εκµε-
ταλλευτείτε τις καταστάσεις προς όφελός σας.

ΖΥΓΟΣ
Καλυτερεύουν οι σχέσεις στον εργασιακό σας 
χώρο µε τους συνεργάτες σας, όµως, θα πρέ-
πει να είστε προσεκτικοί σε αυτά που θα πείτε 
για να µην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Κάποια 
κοινωνικά καλέσµατα θα είναι αναπόφευκτα, 
αλλά προσπαθήστε να µην κάνετε έξοδα πα-
ραπάνω από αυτά που σας επιτρέπονται. Οι 
αναµνήσεις του παρελθόντος, ενδέχεται να 
περάσουν σαν κινηµατογραφική ταινία από 
το µυαλό σας, αλλά δεν πρόκειται να σας χα-
λάσουν τη συναισθηµατική σας ηρεµία. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Εκφράστε, εάν θέλετε τις ιδέες και τους στό-
χους σας, αρκεί να φροντίσετε να είστε κατα-
νοητοί και ξεκάθαροι στο τι θέλετε σε αυτούς 
που απευθύνεστε και ειδικά όταν ζητάτε από 
εκείνους. Μην παρασυρθείτε σε καταχρήσεις 
διατροφικές, κακές συνήθειες και εξαντλητι-
κά ωράρια εργασίας, γιατί ο οργανισµός σας 
χρειάζεται στιγµές ξεκούρασης και πάνω απ’ 
όλα το δικαιούται. Επικεντρωθείτε στα επαγ-
γελµατικά σας και ενώστε τις δυνάµεις σας, για 
να υπάρξουν άµεσα αποτελέσµατα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σκεφτείτε πως για να επεκτείνετε τη φήµη σας 
και να δείξετε την αξία σας, δεν χρειάζεται να 
σπαταλάτε αλόγιστα χρήµατα. Αποφύγετε να 
παρασυρθείτε από κάποιο άτοµο γνωστό σας 
που θα σας τραβήξει το ενδιαφέρον, γιατί εκτός 
του ότι θα είναι προσωρινό, πρέπει να ξέρετε 
ότι υπάρχουν και κάποιοι που µπορεί να εκµε-
ταλλευτούν το αδύνατο σηµείο σας, καταλήγο-
ντας να πέσετε θύµα των συναισθηµάτων σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κάντε καινούριες και ενδιαφέρουσες γνωριµί-
ες και εκδηλώστε την αγάπη σας στα φιλικά σας 
πρόσωπα. Πραγµατοποιήστε ευχάριστες συζη-
τήσεις µε τους φίλους σας και βελτιώστε το προ-
φίλ σας στον κοινωνικό περίγυρο. Αισθανόµενοι 
ψυχική ευφορία, θα θελήσετε να εκφράσετε τα 
συναισθήµατά σας, όµως, φροντίστε να µην έχε-
τε παράλογες απαιτήσεις από το σύντροφό σας. 
∆ώστε του περισσότερες ελευθερίες και προ-
σπαθήστε να του έχετε περισσότερη εµπιστο-
σύνη, εάν θέλετε να προχωρήσει αυτή η σχέση.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Επικεντρωθείτε στην υπάρχουσα σχέση σας 
που ακόµα έχει πολλά να σας προσφέρει και 
µην αφήνεστε σε ικανοποιήσεις της ψυχικής 
σας διέγερσης και της ανασφάλειάς σας. Έτσι 
κι αλλιώς η γοητεία που θα εκπέµπετε, θα 
υπερθερµάνει την ερωτική σας ζωή και οι εξε-
λίξεις που θα έχετε θα είναι ανώτερες από αυ-
τές που περιµένατε. Κάντε σχέδια για το κοι-
νό σας µέλλον και εκφράστε ο ένας την αγάπη 
του για τον άλλο.

ΙΧΘΥΣ
Προσπαθήστε να ξεπεράσετε µε ήρεµο τρό-
πο και ήπιους τόνους κάποιες προστριβές, για 
να µην χαλάσετε την όµορφη ατµόσφαιρα που 
επικρατεί στο σπίτι σας, αλλά ούτε και να έχει 
επιπτώσεις ο ψυχικός σας κόσµος. Κρατήστε 
ως κύριο στοιχείο τη διασκέδαση και την ψυ-
χαγωγία σας, βάζοντας µπροστά τον αυθορµη-
τισµό σας, για να πλησιάσετε περισσότερο ο 
ένας τον άλλο και για να διαπιστώσετε τα κοι-
νά σας στοιχεία που δεν είναι λίγα.

Στις 10 που πραγµατοποιείται η Πανσέληνος στους Ιχθείς, βρείτε τις ισορροπίες σας και µην αφήσετε την ευαισθησία να 
σας οδηγήσει σε ουτοπικά µονοπάτια.  Για να εκπληρώσετε τις πραγµατικές σας επιθυµίες  πρέπει να ξέρετε που βαδί-
ζετε και τι είναι εφικτό να γίνει. Επηρεάζονται περισσότερο τα ζώδια του µεταβλητού σταυρού (∆ίδυµοι, Παρθένοι, Το-
ξότες, Ιχθείς). Στις 11 ο Ερµής θα βρίσκεται σε ανάδροµη πορεία στο Ζυγό, φέρνοντας αναστάτωση στον οικονοµικό και 
επαγγελµατικό τοµέα. Κρατηθείτε µακριά από συζητήσεις που θα κρύβουν παρασκήνιο. 

Bρείτε τις ισορροπίες σας!

STAR WARS/10/9-16/9

Από τη
Άντα Λεούση

Αριθµολόγος 
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος
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TODAY  PRESSFR
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Της 
Μάρθας 
Λεκκάκου

ΤΟ ΡΑΛΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, 
το Ράλι των «Τρελών»
K

όντρα στη µιζέρια, την 
τοξικότητα και το κλί-
µα µαρασµού που επι-
χειρούν ορισµένοι της 

αντιπολίτευσης να καλλιεργή-
σουν στην χώρα, επιδιώκοντας 
ψηφοθηρικά οφέλη για τις επερ-
χόµενες εθνικές εκλογές, η Ελλά-
δα είναι εδώ και µε χαρές και µε 
αισιοδοξία.

Σε ένα κατάµεστο ΟΑΚΑ, 
µε 64.500 θεατές, µε άντρες, γυ-
ναίκες και πάρα πολλά παιδιά, 
το Ράλι Ακρόπολις, άνοιξε αυ-
λαία την Πέµπτη που µας πέρα-
σε. Το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Ράλι (WRC), στον δέκατο αγώ-
να της χρονιάς που φιλοξενείται 
στην χώρα µας τα είχε όλα, θέα-
µα και ενθουσιασµό, µε ένα κοινό 
να συµµετέχει, να σηκώνεται από 
τις θέσεις του, να χειροκροτεί µε 
πάθος,  να δείχνει προς όλους ότι 
«διψά» για µεγάλες διοργανώσεις 

που ανεβάζουν τη χώρα ψηλά στα 
µάτια όλων και κυρίως στα µάτια 
τα δικά µας.

Το ειδικά διαµορφωµένο ΟΑ-
ΚΑ µε πίστα ταχύτητας σε µια υπε-
ρειδική διαδροµή όπου συναγω-
νίζονταν ανά δύο τα αγωνιστικά 
οχήµατα, ήταν οµολογουµένως 
µια ευχάριστη έκπληξη για όσους 
παραβρέθηκαν από τις 7 το από-
γευµα µέχρι τις 11 το βράδυ. Και 
δεν το λέµε εµείς οι Έλληνες που 
µας αρέσει πολύ να ευλογάµε τα 
γένια µας, αλλά οι ίδιοι οι συµµε-
τέχοντες του µηχανοκίνητου αθλη-
τισµού σε αυτόν τον αγώνα.

Ο Βέλγος Thierry Neuville µε 
συνοδηγό τον Martijn Wydeghe, 
που κατέγραψε τον ταχύτερο χρό-
νο στην υπερειδική διαδροµή, δή-
λωσε:  «Είναι όπως έπρεπε να 
είναι. Φανταστικό κοινό και ατµό-
σφαιρα. Συγχαρητήρια στην Ορ-
γάνωση που µας έδωσαν αυτή τη 

δυνατότητα, καθώς και στους θε-
ατές που ήρθαν σήµερα. Αποδει-
κνύει ότι είναι δυνατόν να φέρεις 
πολύ κόσµο στο WRC».

Άλλος οδηγός ταχύτητας, ο 
Sébastien Loeb µε συνοδηγό την  
Isabelle Galmiche, συµπλήρωσε: 
«Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις τό-
σο κόσµο στο στάδιο. Απίστευτη 
ατµόσφαιρα».

Βέβαια την πλήρη …αλήθεια 
την είπε ο Ελληνοβέλγος οδη-
γός αγώνων ταχύτητας Jourdan 
Serderidis : «Απίστευτα. Οι Έλ-
ληνες είναι “τρελοί”. Τώρα ξέρε-
τε γιατί». ∆ιαφωνεί κανείς µε την 
καθ΄ οµολογίαν τρέλα µας; Ου-
δείς µάλλον. Αρκεί αυτή την τρέ-
λα να µην την παρατήσουµε ποτέ, 
θα συµπλήρωνα. Είναι αυτή που 
µας οδηγεί σε κάθε τι µεγάλο που 
επιτυγχάνουµε. Είναι η ελληνική 
ψυχή και όποιος θέλει να επενδύ-
ει στη µετριότητα, στη γκρίνια – 

µίρλα και εν γένει στη µαυρίλα της 
αέναης απραξίας, της ατολµίας, της 
αδράνειας, ας κάτσει στην άκρη…

Άρτος και θεάµατα, καθρεφτά-
κια στους ιθαγενείς είναι όλα αυ-
τά, θα σπεύσουν να πουν κάποιοι. 
Ο λαός θέλει φτηνό ρεύµα, φτη-
νό πετρέλαιο θέρµανσης, αυξή-
σεις στους µισθούς, στελεχωµένα 
νοσοκοµεία, πραγµατικά δωρεάν 
εκπαίδευση σε όλους θα αντιτεί-
νει. Αλήθεια έτσι είναι. Ο λαός θέ-
λει και πρέπει να τα έχει όλα αυτά. 
Ωστόσο, τα οικονοµικά στοιχεία 
της χώρας, ακόµη και µετά από 
2µιση χρόνια κορωνοϊού και µια 
άνευ προηγουµένου ενεργειακή 
κρίση, ως «κερασάκι στην τούρ-
τα» στη 12ετή µνηµονιακή καται-
γίδα, δείχνουν ότι η Ελλάδα αντέ-
χει και προχωρά µπροστά.  

Και µια σηµείωση: Μιας και 
η χώρα «αλλάζει πίστα» καιρός 
είναι η τρέλα που µας δέρνει να 

βγει προς όλους τους τοµείς. Ας 
γίνουµε για παράδειγµα «τρελοί» 
Ιάπωνες που µαζεύουν τα σκουπί-
δια τους σχολαστικά σε κάθε διορ-
γάνωση. Από το ΟΑΚΑ, έλειπαν 
πολλά χθες, όπως κάδοι ανακύ-
κλωσης για τα νερά, τους χυµούς 
και τα σακουλάκια πατατάκια που 
διέθετε το πραγµατικά µικρό κυ-
λικείο. Και µην πει κανείς ότι αυ-
τό είναι λεπτοµέρεια. Τουναντίον. 
Είναι στοιχείο πολιτισµού. Αφή-
στε που σε αυτή τη χώρα ορθά στο 
αρµόδιο υπουργείο ο αθλητισµός 
πηγαίνει πάντα χέρι – χέρι µε τον 
πολιτισµό…

Με τρέλα λοιπόν. Σε όλους 
τους τοµείς. Στο ρελαντί οι πολί-
τες αυτής της χώρας µαραζώνουν. 
Στα γκάζια είµαστε πρώτοι. Και 
όποιος δεν µπορεί να ακολουθή-
σει ας τραβήξει χειρόφρενο. Οι 
υπόλοιποι θα τρέξουν µε την τρέ-
λα τους και γί αυτόν.

Ο νικητής της 
υπερειδικής 
διαδροµής στο ΕΚΟ 
Ράλι Ακρόπολης, 
ο Βέλγος Thierry 
Neuville, εκθειάζει το 
θερµό ελληνικό κοινό
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