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Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023

Ο ΆγιοςΟ Άγιος
Βασίλης έφερεΒασίλης έφερε
τρία υπαίθριατρία υπαίθρια
γυμναστήρια γυμναστήρια 
στην Καισαριανήστην Καισαριανή

Στην τοποθέτηση τριών υπαίθριων γυ-

µναστηρίων προχώρησε στο διάστη-

µα των εορτών ο ∆ήµος Καισαριανής. 

Πρόκειται για ένα κοµµάτι του συνολι-

κού προγράµµατος αναβάθµισης των 

αθλητικών υποδοµών της πόλης που 

περιλαµβάνουν την ανακαίνιση των 

10 ανοιχτών γηπέδων της πόλης, την 

ανακαίνιση του χώρου του ∆ηµοτικού 

Σταδίου “Μιχάλης Κρητικόπουλος” 

και την αντικατάσταση της ακατάλ-

ληλης κερκίδας µε κτίριο πολλαπλών 

χρήσεων, το οποίο µεταξύ άλλων θα 

στεγάσει υπερσύγχρονο κλειστό γυ-

µναστήριο και Μουσείο του Εθνικού 

Αστέρα.

Η υλοποίηση αυτών των έργων 

πραγµατοποιείται µε τη χρηµατοδό-

τηση των 600.000 ευρώ από το πρό-

γραµµα “Φιλόδηµος”, της Περιφέρει-

ας Αττικής, από τα πρώτα έργα που 

δροµολόγησε και εξασφάλισε η ∆η-

µοτική Αρχή του Χρήστου Βοσκόπου-

λου. Τα τρία υπαίρθια γυµναστήρια 

έχουν τοποθετηθεί, βάση του στρατη-

γικού σχεδιασµού αναβάθµισης αθλη-

τικών υποδοµών, στα τρία µεγάλα 

πάρκα της πόλης, το Πάρκο Σκοπευ-

τηρίου, το Πάρκο “Άη Γιάννης – Τα 

Ξύλινα”, στην Άνω Καισαριανή και το 

Πάρκο Αλεξάνδρου, στην Κάτω Και-

σαριανή.

Η ΔήμητραΗ Δήμητρα
Νάνου υποψήφιαΝάνου υποψήφια
δήμαρχος δήμαρχος 
Ν. Σμύρνης με τοΝ. Σμύρνης με το
«χρίσμα» της ΝΔ«χρίσμα» της ΝΔ
Οριστική είναι η απόφαση της αντιπε-

ριφερειάρχη Νοτίου Τοµέα της Αττι-

κής, ∆ήµητρας Νάνου, να διεκδικήσει 

τη δηµαρχία της Νέας Σµύρνης.

Η αντιπεριφερειάρχης που «µετακοµί-

ζει» από τη δευτεροβάθµια στην πρω-

τοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει 

εξασφαλίσει την στήριξη της Νέας ∆η-

µοκρατίας για την υποψηφιότητά της, 

ενόψει των δηµοτικών εκλογών του 

2023.
Η Πειραιώς µάλιστα πιστεύει πο-

λύ στις δυνάµεις της κ. Νάνου, η οποία 

πριν εκλεγεί περιφερειακός σύµβου-

λος µε τον συνδυασµό του Γιώργου 

Πατούλη στις αυτοδιοικητικές εκλο-

γές του 2019, είχε εκλεγεί τρεις φορές 

δηµοτική σύµβουλος της Νέας Σµύρ-

νης, έχοντας διατελέσει αντιδήµαρχος 

σε σηµαντικά χαρτοφυλάκια.

Όπως αναφέρουν πηγές της Πει-

ραιώς, η συνεπής αυτοδιοικητική πο-

ρεία της ∆ήµητρας Νάνου συνέβα-

λε στο να εξασφαλίσει την στήριξη 

της Ν∆ για τις επικείµενες δηµοτικές 

εκλογές.

Ολοκληρωμένη διαχείριση 
βιοαποβλήτων από τον ∆ήμο Κηφισιάς

Σ
ε ολοκληρωµένη δι-

αχείριση των βιοα-

ποβλήτων προχωρά 

ο ∆ήµος Κηφισιάς, 

µετά την έγκριση που έλαβε η 

ένταξη χρηµατοδότησης για 

το πρόγραµµα «∆ράσεις ∆ια-

χείρισης Βιοαποβλήτων», στο 

πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράµµατος «Υποδοµές Με-

ταφορών, Περιβάλλον και Αει-

φόρος Ανάπτυξης 2014-2020» 

του υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. Το έργο χρηµα-

τοδοτείται από το Ταµείο Συ-

νοχής και το ποσό της χρη-

µατοδότησης ανέρχεται στα 

2.965.026,00€.
Το πρόγραµµα περιλαµ-

βάνει δράσεις για τη χωριστή 

συλλογή, µεταφορά και επε-

ξεργασία οικιακών βιοαπο-

βλήτων τροφών/τροφίµων για 

κοµποστοποίηση, τη µεταφόρ-

τωσή τους σε αεριζόµενα απορ-

ριµµατοκιβώτια και τη µεταφο-

ρά τους για επεξεργασία στην 

ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων. Σηµαντι-

κός άξονας του είναι η χωριστή 

συλλογή των πράσινων δηµοτι-

κών αποβλήτων, η τροφοδότη-

σή τους σε δύο κλαδοτεµαχιστές 

για θρυµµατισµό, και η µεταφο-

ρά του τεµαχισµένου υλικού για 

επεξεργασία στην ΕΜΑΚ Άνω 

Λιοσίων.
Βασική  κατεύθυνση του ∆ή-

µου Κηφισιάς όπως σηµειώνει 

είναι, “να είναι ∆ήµος  Πρότυ-

πο στην εφαρµογή της κυκλικής 

οικονοµίας στην πράξη και να 

προσεγγίσουµε την Zero Waste 

πόλη, όπως άλλωστε προβλέπε-

ται και στο Τοπικό Σχέδιο ∆ι-

αχείρισης Αποβλήτων του ∆ή-

µων που έχει επικαιροποιηθεί 

µε γνώµονα τις νέες νοµοθετι-

κές προβλέψεις από το 2021”.

∆ήµος Ηρακλείου Αττικής: 
1.000 ευρώ επίδοµα για το πρώτο παιδί

Σε έξι ακόµα νέους γονείς χο-

ρήγησε το ποσό των 1.000 ευ-

ρώ ο δήµος Ηρακλείου Αττι-

κής. Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 

Πολιτικής κατέθεσε στις τελευ-

ταίες συνεδριάσεις του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου 6 νέες εισηγή-

σεις για αντίστοιχα επιδόµατα 

σε ισάριθµες οικογένειες, οι 

οποίες, αφού εγκρίθηκαν οµό-

φωνα από το Συµβούλιο, αυξά-

νουν στα 41 πλέον τα ζευγάρια 

που για το 2022 έλαβαν το συ-

γκεκριµένο βοήθηµα.
Θυµίζουµε, από το 2020 

και έπειτα, µε πρωτοβουλία 

του δηµάρχου Ηρακλείου, Νί-

κου Μπάµπαλου, ο ∆ήµος χο-

ρηγεί εφάπαξ επίδοµα 1000 

ευρώ σε όσους γονείς – κα-

τοίκους της πόλης γεννούν το 

πρώτο τους παιδί και πληρούν 

τα θεσπισµένα εισοδηµατικά 

κριτήρια.

Μ
ε πρωτοβουλία του 

Χρήστου Σπίρτζη, 

βουλευτή ΣΥΡΙ-

ΖΑ-Π.Σ. Ανατολι-

κής Αττικής, συναντήθηκαν οι 

δήµαρχοι Λαυρεωτικής κ. ∆η-

µήτρης Λουκάς, Μαραθώνος κ. 

Στέργιος Τσίρκας, Ραφήνας κ. 

Ευάγγελος Μπουρνούς και µε 

τηλεδιάσκεψη ο δήµαρχος Κα-

ρύστου, κ. Λευτέρης Ραβιόλος 

προκειµένου να δροµολογηθούν 

οι απαραίτητες ενέργειες ώστε 

να ανακηρυχθεί η ποικιλία Σαβ-

βατιανό ως προϊόν Προστατευ-

όµενης Ονοµασίας Προέλευσης 

(Π.Ο.Π.).
Οι δήµαρχοι Λαυρεωτικής, 

Μαραθώνος, Ραφήνας και Κα-

ρύστου, ανέλαβαν την χρηµατο-

δότηση των απαραίτητων µελε-

τών των περιοχών των ∆ήµων 

τους στις οποίες καλλιεργείται 

το Σαββατιανό, για να ξεκινή-

σουν οι απαραίτητες µελέτες και 

διαδικασίες προς αυτή την κα-

τεύθυνση. Στο ίδιο πλαίσιο, οι 

δήµαρχοι ανέλαβαν την συνεν-

νόηση για την ένταξη και άλλων 

∆ήµων της Ανατολικής Αττικής 

όπου καλλιεργείται το Σαββα-

τιανό.
Σηµειώνεται ότι το Σαββα-

τιανό είναι µία ποικιλία αµπε-

λιού µε µεγάλη αντοχή στην 

ξηρασία και στις υψηλές θερµο-

κρασίες, γεγονός που την κατέ-

στησε τον πρωταγωνιστή του 

Αττικού αµπελώνα από την αρ-

χαιότητα. Μόνο του το Σαββατια-

νό ή συµµετέχοντας σε χαρµάνια 

–και πολλών οίνων ΠΓΕ– είναι 

υπεύθυνο για ένα µεγάλο όγκο 

λευκών ξηρών κρασιών, µοναδι-

κού χαρακτήρα.

Οι δήμαρχοι της Ανατολικής 

Αττικής κινούνται για να γίνει 

Π.Ο.Π. το Σαββατιανό

∆εδοµένη θα πρέπει 

να θεωρείται η υποψηνα θεωρείται η υποψη-

φιότητα του καθηγητή 

Οικονοµικής Ιστορίας 

Βασίλη Καρδάση για 

τον δηµαρχιακό θώ-

κο της Λυκόβρυσης 

– Πεύκης. Μάλιστα, – Πεύκης. Μάλιστα, 

όπως µαθαίνουµε ο κ. 

Βασίλης Καρδάσης, 

θα προχωρήσει στην 

επίσηµη παρουσία-

ση της υποψηφιότη-

τας, στις 15 Ιανουαρί-

ου, σε εκδήλωση που 

θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» 

στην Πεύκη. Με τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, ο Βασίλης 

Καρδάσης είναι ο µοναδικός υποψήφιος που προέρχε-

ται από τη ∆ηµοτική Ενότητα της Λυκόβρυσης, ενώ έχει 

διατελέσει και πρόε-

δρος της τοπικής Κί-

νησης Πολιτών.
Θυµίζουµε πως Θυµίζουµε πως 

την αρχή των υπο-

ψηφιοτήτων άνοιξε 

η Μαρίνα Πατούλη, 

που έχει ανακοινώ-

σει επισήµως την κά-

θοδό της.
Πάντως, οι δικές 

µας πληροφορίες δεν µας πληροφορίες δεν 

επιβεβαιώνουν τις φή-

µες που θέλουν να εί-

ναι υποψήφιος δήµαρ-

χος και ο κ. Γρηγόρης Λέων, Πρόεδρος της Ελληνικής 

Ιατροδικαστικής Εταιρείας και δηµοτικός σύµβουλος 

Αθηναίων, καθώς σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες 
Αθηναίων, καθώς σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες 

πηγές, θα ήταν υποψήφιος, αν δεν ήταν η κα Πατούλη.

Ανακοινώνει την υποψηφιότητα του για τον δήµο 

Λυκόβρυσης – Πεύκης ο Β. Καρδάσης  
Την πρώτη Γωνιά 
Ανακύκλωσης απέκτησε 
ο ∆ήµος Παιανίας

Γεγονός είναι η πρώτη Γωνιά Ανακύκλωσης στον ∆ήµο Παιανίας. 

Ένα ολοκληρωµένο πολύκεντρο ανακύκλωσης στην πηγή, µε δια-

φορετικές υποδοχές, για γυαλί, πλαστικό, µέταλλο και χαρτί. Και 

µε ανταπόδοση στους πολίτες οι οποίοι µπορούν είτε να εξαργυρώ-

σουν τα κέρδη τους σε σούπερ µάρκετ της περιοχής είτε να τα δωρί-

σουν σε συγκεκριµένο οργανισµό.

Το πρώτο πολυκέντρο βρίσκεται στο τρίγωνο του Λαγού (Βασ. 

Φρειδερίκης, Πολυµνίας και Λεωφ. Λαυρίου) και λειτουργεί από 

∆ευτέρα έως και Σάββατο από τις 10.00 έως τις 16.40 ενώ το επό-

µενο διάστηµα και ανάλογα τις ανάγκες το ωράριο λειτουργίας θα 

διευρυνθεί.
Όσοι επιλέγουν το πολυκέντρο για την ανακύκλωση των συ-

σκευασιών, ανταποδοτικά λαµβάνουν 1 ευρώ ανά 33 τεµάχια ενώ 

ξεχωριστός κάδος υπάρχει για πλαστικά καπάκια. Καθόλη τη διάρ-

κεια λειτουργία παρέχεται βοήθεια από εξειδικευµένο προσωπικό 

για να διευκολύνονται οι πολίτες.

Το επόµενο διάστηµα θα τοποθετηθούν τρία ακόµα πολυκέντρα 

στα ακόλουθα σηµεία:
1. Αθλητικός χώρος επί της οδού Αττικής (∆.Ε. Παιανίας)

2. Πλατεία Κύπρου (∆.Ε. Παιανίας)

3. Επί των οδών Γ. Αυξεντίου - Σαλώνων (∆.Ε. Γλυκών Νερών)

Νέος χώρος αναψυχής, από το μηδέν, στου Παπάγου
Νέος χώρος αναψυχής, από το μηδέν, στου Παπάγου

Ένας νέος κοινόχρηστος χώρος ανα-

ψυχής θα δηµιουργηθεί στου Παπά-

γου, κάτω από την Αγία Σκέπη. Η 

έκταση, όπου στεγαζόταν επιχείρη-

ση δεξιώσεων, θα είναι µε ελεύθε-

ρη πρόσβαση για όλους και τη δυ-

νατότητα πολλών δραστηριοτήτων.

Στον σχεδιασµό υπάρχουν ένας 

βοτανικός κήπος, φυτεύσεις, παιδι-

κή χαρά, ποδηλατική διαδροµή, όρ-

γανα υπαίθριου γυµναστηρίου, ενώ 

το οικοδοµικό αυτό τετράγωνο (ΟΤ) 

181 ενοποιείται µε παρακείµενο αλ-

σύλιο, όπου θα τοποθετηθούν ξύ-

λινοι τραπεζόπαγκοι, αλλά κι υπαί-

θρια παιχνίδια, όπως πινγκ πονγκ 

και σκάκι.
Σκοπός του έργου, µε βάση τη δι-

οίκηση της πόλης, είναι η ενίσχυση 

της επαφής των παιδιών µε τη φύ-

ση εντός αστικού ιστού και η δυνα-

τότητα µέσω του βοτανικού κήπου να 

αντλήσουν πληροφορίες για τα φυ-

τά και τα δέντρα που υπάρχουν ή θα 

φυτευτούν στην περιοχή.

ΕΝ ∆ΗΜΩ/ΕΝ ΟΙΚΩ... Του Πέτρου Κουβάτσου 

Δ. Καμπουράκης:

Θα γίνουμε Ισραήλ;
 Τι σημαίνει η περίφημη «ισραηλοποίηση» 

της χώρας μας, σε σχέση με τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις 

■ Σελ. 8-9

Α. Κωνσταντάτος:
Αλήθειες, ψέματα και μισόλογα

Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης
ενώπιον της πρώτης κάλπης

με άγνωστη την επομένη μέρα
■ Σελ. 6-7

■ Σελ. 4-5
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της τελικής
μάχης

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ
Μπρατάκος, Νέζης, 
Καραγιάννης, Σμυρλής, Πάρκς, 
Μαρινάκης και Λιβάνιος
στην πρώτη γραμμή

Γιώργος Βλάχος
(βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΝΔ)

Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για 
την Tοπική Aυτοδιοίκηση

«Η ΝΔ μοναδικός 
εγγυητής της 

σταθερότητας»
Σχεδιάζει πολέμους για να 
γαντζωθεί στην εξουσία 

■ Σελ. 12-13

■ Σελ. 10

Θα γίνουμε Ισραήλ;
 Τι σημαίνει η περίφημη «ισραηλοποίηση» 

Γράφει ο Γ. Καντέλης
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∆ιανέµεται δωρεάν κάθε Σάββατο & Κυριακή
σε όλη την Περιφέρεια Αττικής
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ΓΛΥΠΤΑ 
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Μπορούν
να επιστρέψουν

σπίτι τους;
■ Σελ. 11

Από τον Πέτρο Κουβάτσο ■ Σελ. 22-23

Τα πρόσωπα που θα σηκώσουν στην πλάτη τους τον προεκλογικό αγώνα

■ Σελ. 4-5

Σκέρτσος
ή Γεραπετρίτης
στην ενημέρωση 

■ Σελ. 32

Aμάν αυτή
η Κίνα!

Γιατί η έξαρση της νόσου
covid19 προκαλεί ανησυχία



ΚΟΙΝΩΝΙΑ/

Μ
ε ταχύτατους ρυθµούς προχω-
ρά το έργο της η νέα προσωρι-
νή ∆ιοίκηση της Κιβωτού του 
Κόσµου ενώ µε αφορµή τη συ-

µπλήρωση ενός µηνός από την ανάληψη των 
καθηκόντων της ενηµερώνει για όλες τις ενέρ-
γειες στις οποίες έχει ήδη προβεί και βρίσκο-
νται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρει, µεταξύ άλλων, στο ∆ελ-
τίο Τύπου, η Πρόεδρος της προσωρινής ∆ιοί-
κησης, Αλεξάνδρα Μαρτίνου, «στόχος µας εί-
ναι, στο άµεσο µέλλον, η Κιβωτός να καταστεί, 
µια σύγχρονη και διαφανής οργάνωση παιδι-
κής προστασίας, που θα λειτουργεί εξυπηρετώ-
ντας στο βέλτιστο βαθµό, τις ανάγκες των παι-
διών». Επιπροσθέτως η ίδια επισηµαίνει πως 
«είναι προτεραιότητα για εµάς να διασφαλί-
σουµε ότι τα παιδιά της Κιβωτού θα µεγαλώ-
νουν µε ασφάλεια και αξιοπρέπεια». Αξίζει να 
σηµειωθεί πως σύµφωνα µε την ενηµέρωση 
στο διάστηµα αυτό εκτός των άλλων, στελεχώ-
θηκε η ανώτατη διοίκηση του οργανισµού κα-
θώς και η θέση του επικεφαλής της κοινωνικής 
Υπηρεσίας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η δια-
δικασία εξορθολογισµού της διοικητικής δοµής 
του οργανισµού ενώ σε συνεργασία µε διεθνή 
εταιρεία ορκωτών λογιστών υλοποιείται δωρε-
άν οικονοµικός έλεγχος.

Παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες 
για αδειοδότηση της λειτουργίας των δοµών 
ενώ σε βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή της 
κινητής και της ακίνητης περιουσίας που έχει 
στη διάθεσή του ο οργανισµός.

Ακολουθεί αναλυτικά το ∆ελτίο Τύπου:
Η προσωρινή ∆ιοίκηση της «Κιβωτού του 

Κόσµου» συµπληρώνει ενάµιση µήνα από την 
ανάληψη των καθηκόντων της µε κύριο µέλη-
µα της την εξασφάλιση ενός κλίµατος σταθε-
ρότητας και ασφάλειας των παιδιών που φι-
λοξενούνται στις δοµές της ανά την ελληνική 
επικράτεια. Στο πλαίσιο αυτό, η προσωρινή ∆ι-
οίκηση της «Κιβωτού» σε αυτό το διάστηµα:
l Πραγµατοποίησε τις επισκέψεις της σε όλες 

τις κατά τόπους δοµές της οργάνωσης µε σκοπό 
να γνωρίσει από κοντά τα φιλοξενούµενα παι-
διά και να συζητήσει µε τους υπευθύνους και 
το προσωπικό της κάθε δοµής.
l Κατέγραψε τις ανάγκες όλων των δοµών και 
κάλυψε τις άµεσες ανάγκες τους σε τρόφιµα, 
καύσιµα και εξοπλισµό προκειµένου να εξα-
σφαλιστεί η οµαλή λειτουργία τους.
l Προχώρησε στην καταγραφή του ανθρωπί-
νου δυναµικού των δοµών.
l Εντόπισε ανάγκες σε εξειδικευµένο προσω-
πικό για τη διασφάλιση της ορθής καθηµερι-
νής λειτουργίας όλων των δοµών καθώς και 
την επιστηµονική τους πλαισίωση, στηριζόµε-
νη σε παιδαγωγικά πρωτόκολλα και πρωτό-
κολλα λειτουργίας των δοµών παιδικής προ-
στασίας.
l Προέβη σε πρόσληψη νέου Γενικού ∆ιευθυ-
ντή και έµπειρου διοικητικού προσωπικού και 
υπευθύνου κοινωνικής υπηρεσίας.
l Στελέχωσε τη δοµή του Πειραιά, µε κοινω-
νικό λειτουργό.
l Ξεκίνησε τη διαδικασία εξορθολογισµού της 
διοικητικής δοµής του οργανισµού.
l Προχωράει τις διαδικασίες για αδειοδότηση 

της λειτουργίας των δοµών.
l Είναι στη διαδικασία καταγραφής της κινη-
τής και της ακίνητης περιουσία της.
l Υλοποιεί οικονοµικό έλεγχο µε την ευγενι-
κή υποστήριξη της εταιρείας Price Waterhouse 
Coopers.
l Εργάζεται για τη ρύθµιση καίριων νοµικών 
θεµάτων µε την ευγενική υποστήριξη του δικη-
γορικού γραφείου Βεκρή-Ποταµίτη.

Η Πρόεδρος της Κιβωτού Αλεξάνδρα 
Μαρτίνου, δήλωσε: «Η Κιβωτός, διανύει πε-
ρίοδο αναδιάρθρωσης. Τα παιδιά, είναι η µο-
ναδική κινητήρια δύναµή για το δύσκολο έργο 
που κληθήκαµε να φέρουµε σε πέρας. Στόχος 
µας είναι, στο άµεσο µέλλον, η Κιβωτός να κα-
ταστεί, µια σύγχρονη και διαφανής οργάνωση 
παιδικής προστασίας, που θα λειτουργεί εξυ-
πηρετώντας στο βέλτιστο βαθµό, τις ανάγκες 
των φιλοξενούµενων παιδιών. Είναι προτεραι-
ότητα για εµάς να διασφαλίσουµε ότι τα παιδιά 
της Κιβωτού θα µεγαλώνουν µε ασφάλεια και 
αξιοπρέπεια. Ευχαριστούµε θερµά τις εταιρεί-
ες και τους φορείς που εξακολουθούν να στη-
ρίζουν το έργο της Κιβωτού αυτές τις δύσκο-
λες στιγµές.»

Προεκλογική 
εκστρατεία
με κορωνοϊό;

Editorial

Η νέα υπερµεταδοτική υποπαραλλαγή της 
Όµικρον, σαρώνει στις ΗΠΑ και έχει ήδη 
ανιχνευθεί σε 29 χώρες και, πιθανώς, υπάρχει 
σε ακόµη περισσότερες στην πραγµατικότητα. 
Στη νέα µετάλλαξη XBB.1.5 της Όµικρον 
υπολογίζεται πως αναλογεί το 40,5% των 
κρουσµάτων του νέου κορωνοϊού στις ΗΠΑ. 

Όλα αυτά είναι ανησυχητικά και προκαλούν 
προβληµατισµό και στην Αθήνα. Πάντως, για το 
ορατό µέλλον, δηλαδή για τις επόµενες 40 ηµέρες 
δεν υπάρχει λόγος λήψης ειδικών µέτρων στην 
Ελλάδα όπως εξηγούν ειδικοί της επιτροπής. 

Όµως, το ερώτηµα είναι αν µπορεί να 
επηρεαστούν ο χρόνος των εκλογών αλλά και 
οι διαδικασίες, όπως οι ανοικτές συγκεντρώσεις 
κλπ. Όπως λένε οι ίδιοι µε τα σηµερινά δεδοµένα 
«δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόµενο. Σε κάθε 
περίπτωση, εξηγούν, ότι τα στοιχεία της επόµενης 
εβδοµάδας για την εξέλιξη της αµερικανικής 
µετάλλαξης, θα δώσουν καλύτερες στατιστικά 
προβλέψεις και µπορεί να επηρεάσουν τις 
πολιτικές αποφάσεις του πρωθυπουργού.

Εάν η τάση για την εξέλιξη της µετάλλαξης XBB 
εξακολουθεί να έχει την ίδια δυναµική τότε 
είναι πιθανόν να ληφθούν µέτρα που µπορεί να 
οδηγήσουν σε κοινωνική αποστασιοποίηση και 
άρα περιορισµό συγκεντρώσεων, αλλαγές στη 
διαδικασία της ψηφοφορίας κλπ.

Γεγονός είναι ότι εφόσον η αµερικανική 
µετάλλαξη κυριαρχήσει και δηµιουργήσει νέα 
δεδοµένα, τότε είναι πιθανόν να αλλάξουν οι 
υπολογισµοί του πρωθυπουργού για το χρόνο των 
εκλογών.

Στο Μαξίµου θεωρούν ότι πολιτικά η διαχείριση 
του κορωνοϊού αποτελεί πλεονέκτηµα για την 
κυβέρνηση λόγω της προηγούµενης διαχείρισης, 
αλλά αντιλαµβάνονται, λόγω και των ηλικιακών 
οµάδων που στηρίζουν την κυβέρνηση, πως 
τυχόν προεκλογική διαδικασία µε έξαρση του 
κορωνοϊού θα αποτρέψει τους ηλικιωµένους – 
όπου η Ν∆ έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα – και δεν 
θα συµµετέχουν, σε αντίθεση µε τους νέους όπου 
έχει πλεονέκτηµα ο ΣΥΡΙΖΑ.
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Σ
υγκεκριµένα, στόχος είναι 
το 2023 η Αττική να είναι η 
Περιφέρεια των έργων, της 
ανάπτυξης, των νέων θέσε-

ων εργασίας αλλά και της ανακύκλω-
σης και της κυκλικής οικονοµίας, που 
θα προσελκύει χιλιάδες τουρίστες και 
θα δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας. 
Είναι γεγονός ότι η εικόνα της Αττι-
κής αλλάζει και ότι πάνω από 2.000 
έργα προϋπολογισµού άνω των 2 δισ. 
Ευρώ, βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη 
στιγµή. 

Τα έργα που
αλλάζουν την Αττική 
Για τη χρονιά που µόλις ξεκίνησε, 
έχουν προγραµµατιστεί από την Πε-
ριφέρεια 884 έργα, προϋπολογισµού 
1,8 δις ευρώ, µε χρηµατοδότηση από 
ίδιους πόρους ενώ στο πλαίσιο του νέ-
ου ΕΣΠΑ έχουν εξασφαλιστεί 1,6 δις 
ευρώ, µέσω ΠΕΠ Αττικής, µε προϋ-
πολογισµό 110 εκ. ευρό έχουν ήδη 
ενταχθεί 26 έργα. 

Παράλληλα, µε την αξιοποίη-
ση της δυνατότητας χρηµατοδότησης 
από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρηµατοδοτού-
νται εµβληµατικά  έργα αντιπληµµυ-
ρικής θωράκισης προϋπολογισµού 
66 εκ. ευρώ. Στο Ταµείο Ανάκαµ-
ψης έχει ενταχθεί το  έργο ανάπλα-
σης της Αθηναϊκής Ριβιέρας µε 24,7 
εκ €, ενώ εγκρίθηκαν πρόσφατα 54εκ 
€ για δράσεις οδικής ασφάλειας στο 
δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής. Επί-
σης, έχουν εγκριθεί  και ενταχθεί στο 
Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» δρά-
σεις ύψους 10,2 εκ € που αφορούν σε 
Smart cities και ευφυείς εφαρµογές. 

Ακόµη, έχουν υποβληθεί προς 
χρηµατοδότηση  στο «Αναπτυξιακό 
Πρόγραµµα Συµβάσεων Στρατηγι-
κής Σηµασίας» 3 εµβληµατικές δρά-
σεις (συντήρηση γεφυρών, χάραξη 
και διαπλάτυνση οδών, συντήρηση 
στηθαίων κ.α.) συνολικού προϋπολο-
γισµού 227 εκ ευρώ. 

Ενώ προβλέπονται για τα έτη 
2021-2025, δράσεις συνολικού προϋ-
πολογισµού 404 εκ. ευρώ. Στο πρό-
γραµµα αυτό έχουν ενταχθεί όλα τα 
απαραίτητα έργα για την ασφάλεια 
των πολιτών, συντηρήσεις οδοποιίας, 
συντήρηση φωτεινής σηµατοδότησης, 
στηθαία ασφαλείας, έργα ηλεκτρο-
φωτισµού, καθαρισµοί φρεατίων, κα-
θαρισµοί ρεµάτων, αποχιονισµοί κ.α.. 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα έρ-
γα µέσω ΕΣΠΑ, όπως το παραολυ-
µπιακό αθλητικό κέντρο Ραφήνας, το 
διευρυµένο κέντρο υγείας Ανατ. Ατ-
τικής, ο βόρειος ποδηλατικός άξονας 
Γκάζι-Κηφισιά, η οδική ασφάλεια 
Κηφισού, η αναβάθµιση, εκσυγχρο-

νισµός και αξιοποίηση του Λυσσια-
τρείου, ως θερµοκοιτίδα επιχειρηµα-
τικότητας και καινοτοµίας.

Ανάµεσα τους έργα µεγάλης αξί-
ας για τον αθλητισµό, όπως το κλει-
στό της Νέας Σµύρνης και το Πέτρος 
Καπαγέρωφ στον Πειραιά. Μεγάλες 
αστικές αναπλάσεις όπως το Μικρολί-
µανο και ο Άγιος ∆ιονύσιος στον Πει-
ραιά. Έργα ασφαλτόστρωσης σε όλη 
την Αττική. Λιµενικά έργα σε νησιά 
του Σαρωνικού. 

Έµφαση
στα αντιπληµµυρικά έργα
Την ίδια στιγµή, ξεκινά µια νέα σειρά 
έργων και παρεµβάσεων, µε έµφαση 
στα έργα αντιπληµµυρικής θωράκι-
σης, καθώς όπως χαρακτηριστικά τό-
νισε ο κ. Πατούλης: «Οι υποδοµές της 
Αττικής αντέχουν, αλλά για να είµα-
στε βέβαιοι ότι θα αντέχουν και στο 
µέλλον, επικαιροποιούµε σχέδια και 
µελέτες, αλλά και ένα νέο µοντέλο πο-
λιτικής προστασίας».
l Μόνο στους ιδίους πόρους της Πε-
ριφέρειας είναι ενταγµένα 117 αντι-
πληµµυρικά έργα, προϋπολογισµού 
405 εκ €.
l Επιπλέον, έχουν ήδη ενταχθεί 26 

έργα, προϋπολογισµού 110 εκ € στο 
ΠΕΠ Αττικής και έχει προβλεφθεί 
προϋπολογισµός 90 εκ€ για τη νέα 
προγραµµατική περίοδο καθώς και 
δράσεις πολιτικής προστασίας 23 εκ €
l Αξιοποιείται η δυνατότητα χρηµα-
τοδότησης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 
έχουν υποβληθεί προτάσεις εµβλη-
µατικών έργων αντιπληµµυρικής θω-
ράκισης. 
Ενδεικτικά έργα:
– αντιπληµµυρική προστασία ανα-
τολικής λεκάνης δ.ε. Άνω Λιοσί-
ων, 12 εκ €
– ανάπλαση ρέµατος Πικροδάφ-
νης, 14 εκ €
– διευθέτηση ρέµατος Σαπφούς 
25 εκ €
– όµβρια Αγίας Παρασκευής , 15 
εκ €

Επιπλέον πηγές
χρηµατοδότησης 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι χάρη στις συ-
ντονισµένες ενέργειες της Περιφέρει-
ας για µεταφορά σε άλλες πηγές χρη-
µατοδότησης προχωρά η η κατασκευή 
έργων όπως: 
l Στο Ταµείο Ανάκαµψης το έργο 
ανάπλασης της Αθηναϊκής Ριβιέρας 

που αφορά στο τµήµα της ακτογραµ-
µής της Αθηναϊκής Ριβιέρας, από το 
∆. Καλλιθέας έως το ∆ηµαρχείο του 
∆. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης, 
διασχίζοντας έξι ∆ήµους, προϋπολο-
γισµού 24,7 εκ €. Στόχος η κατασκευή 
πεζόδροµου – ποδηλατόδροµου για 
τους πεζούς και τους ποδηλάτες όλου 
του λεκανοπεδίου. Η Περιφέρεια Ατ-
τικής σε συνεργασία µε το ΤΑΙΠΕ∆ 
έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέρ-
γειες υλοποίησής του ώστε να είναι 
ολοκληρωµένο ως το τέλος του 2025.
l Έγκριση 54εκ € για δράσεις οδικής 
ασφάλειας στο δίκτυο της Περιφέρει-
ας Αττικής και πρόκειται να υλοποι-
ηθούν δράσεις απαραίτητες για την 
ασφάλεια των πολιτών του λεκανοπε-
δίου. Ενδεικτικά θα κατασκευαστούν 
πρότυπες διαβάσεις διέλευσης πεζών, 
προµήθεια ηλεκτρονικών µέσων πα-
ρακολούθησης παραβιάσεων του 
ΚΟΚ, υπηρεσίες παρακολούθησης 
δοµικής ακεραιότητας γεφυρών, κλπ.

Επίσης, έχουν εγκριθεί και εντα-
χθεί στο Πρόγραµµα Αντώνης Τρί-
τσης δράσεις ύψους 10,2 εκ € που 
αφορούν σε Smart cities και ευφυείς 
εφαρµογές.

Υποβολή πρότασης προς χρηµα-

τοδότηση στο «Αναπτυξιακό Πρό-
γραµµα Συµβάσεων Στρατηγικής Ση-
µασίας» 3 εµβληµατικών δράσεων:
1. επισκευή και συντήρηση γεφυρών 
Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογι-
σµού 89.939.448,12 €
2. ολοκλήρωση µελέτης χάραξης και 
διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού 
Μέγαρα – Αλεποχώρι (ορεινό τµήµα) 
προϋπολογισµού 39.000.000.00 €
3. επισκευή και συντήρηση στηθαί-
ων Περιφέρειας Αττικής προϋπολο-
γισµού 98.000.000€

«Μία θητεία δεν αρκεί»
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης έχει ανακοινώσει την πρό-
θεσή του να θέσει εκ νέου υποψηφιό-
τητα για τη θέση του Περιφερειάρχη 
Αττικής καθώς, όπως είπε, «το εγχεί-
ρηµα για την αναγέννηση της Αττικής, 
µε δεδοµένα τα χρόνια προβλήµατα 
και τις ελλείψεις, απαιτεί τουλάχιστον 
δύο θητείες. Τα τρία τελευταία χρόνια 
έγιναν πολλά και µπήκαν στις ράγες 
σηµαντικά έργα, όµως µία θητεία δεν 
αρκεί. Έχουν προγραµµατιστεί πολύ 
περισσότερα έργα για την επόµενη 
θητεία. ∆εν αφήνουµε κάτι, το οποίο 
δεν έχουµε ολοκληρώσει».

Χρονιά ορόσηµο θα είναι για την Αττική το 2023, µε βάση
το σχεδιασµό της Περιφερειακής Αρχής του κ. Γιώργου Πατούλη
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Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης

A 
πό το 2007 µε την 
επανεκλογή του Κώ-
στα Καραµανλή στη 
θέση του πρωθυ-

πουργού έχουν περάσει 16 χρόνια 
στα οποία µεσολάβησαν 5 εκλογι-
κές αναµετρήσεις κατά τις οποίες 
κανένας από όσους ακολούθησαν 
στο αξίωµα δεν επέτυχε την επανε-
κλογή του για µια δεύτερη θητεία. 

Σε µια περίοδο η οποία επι-
σκιάστηκε στο µεγαλύτερο µέρος 
της από τα µνηµόνια, την ανατρο-
πή των πολιτικών συσχετισµών 
και την τοξική αντιπαράθεση στο 
δηµόσιο λόγο οι ψηφοφόροι επέ-
λεξαν κάθε φορά στην κάλπη να 
καταδικάσουν την απελθούσα κυ-
βέρνηση και να δώσουν το χρίσµα 
κάθε φορά σε ένα νέο πρόσωπο 
την ευκαιρία διακυβέρνησης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η επερ-
χόµενη φθορά και ανατροπή γινό-
ταν εµφανής στις δηµοσκοπήσεις 
από τα πρώτα χρόνια της νέας δια-
κυβέρνησης. Το γεγονός αυτό κα-
θιστά αξιοσηµείωτη την ικανότη-
τα του Κυριάκου Μητσοτάκη και 
της Ν∆ ελάχιστους µήνες πριν τις 
εκλογές να διατηρούν ένα σαφές 
προβάδισµα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ 
και του Αλέξη Τσίπρα παρά τις συ-
νεχείς κρίσεις που κλήθηκε να δι-
αχειριστεί η κυβέρνηση αυτή την 
τετραετία.

H επιλογή
ανάµεσα στους δύο 
Είναι, όµως, και η πρώτη φορά σε 
αυτό το χρονικό διάστηµα που οι 
πολίτες έχουν να επιλέξουν ανά-
µεσα σε δύο πρόσωπα που έχουν 
δοκιµαστεί στην πρωθυπουργική 
καρέκλα και µπορούν να συγκρί-
νουν τα πεπραγµένα τους. Αυ-
τό σύµφωνα µε πολιτικούς ανα-
λυτές είναι το πλεονέκτηµα που 
έχει ενόψει της εκλογικής αναµέ-
τρησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
που υπερτερεί στην αξιολόγηση, 
όπως αποτυπώνεται σε όλες τις 
µετρήσεις, έναντι του πολιτικού 
του αντιπάλου. 

Υπάρχει ταυτόχρονα και ένα 
παράδοξο, καθώς ο νικητής της 
κάλπης δεν θα µπορέσει να σχη-

µατίσει κυβέρνηση. Είναι η πρώ-
τη φορά τα τελευταία 33 χρόνια 
που η χώρα µπαίνει ξανά στην 
περιπέτεια της απλής αναλογι-
κής, µε ότι κινδύνους συνεπάγε-
ται αυτό για την σταθερότητα την 
ώρα που οι διεθνείς κρίσεις δηµι-
ουργούν ένα αβέβαιο περιβάλλον 
και η τουρκική επιθετικότητα είναι 
σε έξαρση. Ακόµα και στην δεύτε-
ρη κάλπη απαιτείται µια µεγάλη 
εκλογική επίδοση προκειµένου 
να επιτευχθεί ο σχηµατισµός αυ-
τοδύναµης κυβέρνησης µε τον πή-
χη να διαµορφώνεται στο 37,5% 
έως 39%.

Τίποτα στην τύχη 
Οι συνθήκες αυτές δηµιουργούν 
την µέγιστη εγρήγορση στο κυ-
βερνητικό επιτελείο και ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει να 
αφήσει τίποτα στην τύχη στον δρό-
µο προς τις κάλπες, καθώς πιστεύ-
ει ότι ο στόχος της αυτοδυναµίας 
είναι εφικτός. Η πρώτη προεκλο-
γική σύσκεψη που πραγµατοποιή-
θηκε αυτή την εβδοµάδα στο Μέ-
γαρο Μαξίµου αποτελεί την βάση 
στην οποία θα πορευτεί ο κοµµατι-
κός και κυβερνητικός µηχανισµός 
τους επόµενους µήνες οριοθετώ-
ντας τις δράσεις που θα πραγµα-
τοποιηθούν και τους ρόλους που 
θα διαδραµατίσουν τα στελέχη της 
Πειραιώς και του Μεγάρου Μα-
ξίµου. Ο πρωθυπουργός έχει ζη-
τήσει να ολοκληρωθούν το αργό-
τερο στις αρχές Φεβρουαρίου το 
πρόγραµµα, τα ψηφοδέλτια και 
οι κυβερνητικές πολιτικές, ώστε 
αφενός να µπορεί να πατήσει ανά 
πάσα στιγµή το κουµπί των εκλο-
γών και αφετέρου η εκκίνηση της 
προεκλογικής περιόδου να βρει 
τη Ν∆ σε ρόλο οδηγού των εξε-
λίξεων.

Επιτροπή
εκλογικού αγώνα 
Στον δρόµο προς την τελική ευ-

θεία θα συγκροτηθεί επιτροπή 
εκλογικού αγώνα στην οποία θα 
επιστρατευτούν όλα τα στελέχη 
για να δώσουν την µάχη. Στον 
πυρήνα θα βρίσκονται ο γενικός 
γραµµατέας του πρωθυπουργού 
Γιάννης Μπρατάκος και ο γραµ-
µατέας του κόµµατος Παύλος 

Μαρινάκης που θα σηκώσουν 
το µεγαλύτερο βάρος της οργα-
νωτικής προσπάθειας και της 
κινητοποίησης του εκλογικού 
µηχανισµού µαζί µε τον στενό 
συνεργάτη και σύµβουλο του κ. 
Μητσοτάκη Θανάση Νέζη. 

Την εκπόνηση του προγράµ-

µατος έχουν αναλάβει ο βουλευ-
τής Χάρης Θεοχάρης, ο υπουρ-
γός  Επικρατείας Άκης Σκέρτσος 
και ο γενικός γραµµατέας Συ-
ντονισµού Θανάσης Κοντογε-
ώργης. ∆ιευρυµένο ρόλο στην 
εκλογική επιτροπή θα έχει ο Νί-
κος Χαρδαλιάς, ενώ σηµαντι-
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Σηµαντικούς ρόλους
θα έχουν οι: Γιώργος Καραγιάννης, 
Θανάσης Νέζης, Γιάννης Σµυρλής,
Γιάννης Μπρατάκος,
Παύλος Μαρινάκης, Έρικ Πάρκς 

Σκέρτσος
ή Γεραπετρίτης
στην νευραλγική
θέση 
της ενηµέρωσης  



κό κοµµάτι των οργανωτικών 
θα αναλάβει ο γραµµατέας Ορ-
γανωτικού και διευθυντής του 
γραφείου του Κυριάκου Μητσο-
τάκη στο κόµµα, Στέλιος Κοντα-
δάκης. 

Την επικοινωνία θα «τρέ-
ξουν» ο  Έρικ Πάρκς, ο οποίος 

επιµελείται της ψηφιακής στρα-
τηγικής του κόµµατος, ο διευθυ-
ντής του γραφείου Τύπου της 
Ν∆ Νίκος Ρωµανός, η διευθύ-
ντρια Επικοινωνίας του πρωθυ-
πουργού Κύρα Κάπη και ο δι-
ευθυντής του γραφείου τύπου 
∆ηµήτρης Τσιόδρας.

Ο ρόλος του Γιώργου
Καραγιάννη
Ρόλο στην προβολή του κυβερ-
νητικού έργου ειδικά στις Περι-
φέρειες όπου είναι σε εξέλιξη 
έργα υποδοµών θα διαδραµα-
τίσει ο υφυπουργός Υποδοµών 
Γιώργος Καραγιάννης, ενώ θα 

επιστρατευτούν και άλλα κυ-
βερνητικά στελέχη που δεν θα 
δώσουν τη µάχη του σταυρού, 
όπως ο πρώην γενικός γραµµα-
τέας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέ-
σεων Γιάννης Σµυρλής, µαζί µε 
τους γραµµατείς των τοµέων του 
κόµµατος και τα µέλη της εκτε-

λεστικής γραµµατείας την Ν∆. 
Ο υφυπουργός Ψηφιακής ∆ια-
κυβέρνησης Θεόδωρος Λιβά-
νιος είναι ο «εκλογολόγος» της 
Ν∆ που επεξεργάζεται τα στοι-
χεία όλων των µετρήσεων και 
κάνει τις βασικές εκτιµήσεις για 
την πορεία του κόµµατος ανά πε-
ριφέρεια. 

Στο Μέγαρο Μαξίµου επανα-
κάµπτει το τελευταίο διάστηµα ο 
Σταύρος Παπασταύρου που δια-
τηρεί προσωπική σχέση µε τον 
πρωθυπουργό και έχουν συνα-
ντηθεί αρκετές φορές τους τε-
λευταίους µήνες. Τον συνόδεψε 
στο ταξίδι στα µειονοτικά χωριά 
στην Αλβανία και εκτιµάται ότι 
θα έχει επιτελικό ρόλο στο πρω-
θυπουργικό γραφείο την εποµέ-
νη των εκλογών εφόσον κερδί-
σει η Ν∆.

Ερωτηµατικό παραµένει τι 
θα γίνει µε την θέση του Εκπρο-
σώπου, καθώς ο Γιάννης Οικο-
νόµου θα αποχωρήσει από την 
θέση µόλις προκηρυχθούν οι 
εκλογές καθώς θα δώσει τη µά-
χη του σταυρού στη Φθιώτιδα. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
αυτή τη στιγµή προκρίνεται να 
µην τοποθετηθεί ένα συγκεκρι-
µένο πρόσωπο σε αυτή την θέ-
ση για την προεκλογική περίο-
δο, αλλά, την εκπροσώπηση του 
κυβερνητικού έργου και των θέ-
σεων της Ν∆ να αναλάβουν από 
κοινού επιτελικά στελέχη του 
Μεγάρου Μαξίµου που δεν θα 
βρίσκονται στα ψηφοδέλτια. 

Σύµφωνα µε πηγές, οι υπουρ-
γοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος 
και Γιώργος Γεραπετρίτης γνω-
ρίζουν καλύτερα από όλους το 
σύνολο των κυβερνητικών δρά-
σεων και όσων έχουν γίνει αυ-
τά τα τέσσερα χρόνια και µπο-
ρούν να τα επικοινωνήσουν µαζί 
µε την αναπληρώτρια κυβερνητι-
κή εκπρόσωπο Αριστοτελία Πε-
λώνη και υποψηφίους του ψη-
φοδελτίου Επικρατείας που δεν 
εµπίπτουν στο κώλυµα των τηλε-
οπτικών και ραδιοφωνικών εµ-
φανίσεων, όπως προβλέπεται 
στην εκλογική νοµοθεσία. 
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Τα πρόσωπα που θα σηκώσουν
στην πλάτη τους τον προεκλογικό αγώνα 

Σκέρτσος
ή Γεραπετρίτης
στην νευραλγική
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Π
άµε για µια, για δυο ή 
µπορεί και για τρεις εκλο-
γικές αναµετρήσεις; ∆ύο 
σίγουρα θα έχουµε, η τρί-

τη µπορεί να προκύψει µόνο από 
«ατύχηµα» αφού το πολιτικό µας 
σκηνικό, όπως έχει διαµορφωθεί 
σήµερα, δεν είναι ευεπίφορο σε συ-
νεργασίες µε τη Ν∆, που, όπως δεί-
χνουν όλες οι δηµοσκοπήσεις, θα 
είναι πρώτο κόµµα και µάλιστα µε 
ευδιάκριτη διαφορά.

Ο πρωθυπουργός προσέρχε-
ται στην προεκλογική του εκστρα-
τεία µε το δίληµµα «Μητσοτάκης ή 
Τσίπρας», ζητάει αυτοδυναµία και 
δεσµεύεται για σταθερότητα, ανά-
πτυξη, καλύτερους µισθούς, µεταρ-
ρυθµίσεις και ασφάλεια της χώρας. 
Κινείται στο µοτίβο των δεσµεύσε-
ων  του 2019 που ακούγονται θετικά 
ακόµα από µια µεγάλη πλειοψηφία 
της κοινής γνώµης  που ξεπερνά τα 
δηµοσκοπικά όρια του κόµµατος του. 

Σε τοµείς µάλιστα όπως η οικονοµία 
και η εθνική ασφάλεια  κερδίζει κα-
τά κράτος τον αντίπαλο του.

Ο κ. Τσίπρας  κυνηγά το όρα-
µα της «προοδευτικής διακυβέρνη-
σης»  µε Ανδρουλάκη και Βαρου-
φάκη, υπό την αίρεση ότι θα είναι 
πρώτο κόµµα ο ΣΥΡΙΖΑ και το Μέ-
ΡΑ25 στη Βουλή. Η εικόνα, όµως 
που προβάλλει στους ψηφοφόρους 
το αφήγηµα του, µε τα τρία συγκε-
κριµένα πρόσωπα στην προοπτική 
µιας κυβέρνησης συνεργασίας, φέρ-
νει περισσότερο ανατριχίλα παρά 
σιγουριά για το µέλλον. Στις  εκλο-
γές όµως  δεν υπάρχουν απόλυτες 
βεβαιότητες. Χωρίς να  έχει διατυ-
πώσει  πειστική οικονοµική πρό-
ταση, δείχνει να στηρίζεται  περισ-
σότερο σε θεσµικά ζητήµατα, όπως 
της διαφάνειας και του ελέγχου των 
υποκλοπών που βρίσκονται χαµηλά 
στην κλίµακα του ενδιαφέροντος της 
κοινής γνώµης, προκαλώντας ερω-
τηµατικά ακόµα και µέσα στο κόµ-
µα του. 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν λέ-
ει ούτε καθαρό «ναι» ούτε καθαρό 
«όχι» στις συνεργασίες µε τα αρι-
στερά κόµµατα.  Η µόνη καθαρή του 
θέση είναι πως θέλει τη Ν∆ στην 
αντιπολίτευση, που σηµαίνει πως 
απορρίπτει οποιαδήποτε συνεργα-
σία µαζί της στις δεύτερες εκλογές.   
Άρα η µόνη λύση για να κυβερνηθεί 
η χώρα - µε βάση τα σηµερινά δηµο-
σκοπικά δεδοµένα και την πολιτική 
θέση του ΠΑΣΟΚ- είναι ή αυτοδυ-
ναµία της Ν∆ ή τρίτες εκλογές.  

  Ο Γιάνης Βαρουφάκης, «καί-
γεται» για µια συνεργασία, παρότι ο 
Τσίπρας, βάζει στα ψηφοδέλτια του, 
µια - µια τις βουλευτίνες που έφυ-
γαν από το κόµµα του.  Αλλά άλλη 
προοπτική δεν έχει. Γνωρίζει πως 
«το λάδι στο καντήλι» τελειώνει. Αν 
περάσει το όριο του 3% στην πρώ-
τη εκλογή, στη δεύτερη θα είναι πιο  
δύσκολο, εξαιτίας της πίεσης που θα 
ασκηθεί σε όλα τα µικρά κόµµατα 
από την πολωτική αναµέτρηση  των 
δυο πρώτων…

Ο «παραλογισµός»
 των τριών
Σε αυτό το πολιτικό «τρίγωνο» η συ-
γκολλητική ουσία δεν είναι ο αριστε-
ρός προοδευτισµός αλλά ο αντιµη-
τσοτακισµός, σ’ αυτό συνέβαλαν και 
τα κυβερνητικά λάθη στην υπόθεση 
των υποκλοπών. Υπάρχει όµως κι 
ένας παραλογισµός. Εξ αρχής η σκέ-
ψη µιας τέτοιας  κυβέρνησης θυµίζει 
έντονα  το 2015  που οι δύο - ΣΥΡΙ-
ΖΑ και  ΜεΡΑ25 - θέλουν να ξεχά-
σουν, ενώ, ο τρίτος, το ΠΑΣΟΚ, αρ-
νείται να το ανασύρει στη µνήµη του, 

αν και ήταν το µοναδικό θύµα τους,  
πέραν  της ίδιας της κοινωνίας...

Τώρα, πως αυτή η εικόνα της συ-
γκυβέρνησης των τριών, που επανα-
φέρει σκληρές µνήµες από το πρό-
σφατο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, 
συµβιβάζεται µε το στόχο του κ. Τσί-

πρα, να απευθυνθεί στη µεσαία τά-
ξη που κατέστρεψε µε την υπερφορο-
λόγιση και στους «κυρ-Παντελήδες» 
που ειρωνευόταν, είναι µια άλλη 
ιστορία. Πάντως το προσπαθεί µε 
την τοποθέτηση  στη «βιτρίνα» του 
κόµµατος του µια αγαπητή στο κοινό, 
δηµοσιογράφο, την κα. Τσαπανίδου.

   
Στο «κέντρο» 
µε Τσαπανίδου, 
στα «άκρα» µε τα ψέµατα  
Η κα. Τσαπανιδου - ως αντικειµε-
νική δηµοσιογράφος- θα πρέπει να 

Μητσοτάκης, Τσίπρας 
και Ανδρουλάκης ενώπιον 
της πρώτης κάλπης, µε 
άγνωστη την εποµένη µέρα 

ΑΛΗΘΕΙΕΣ, 
ΨΕΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΜΙΣΟΛΟΓΑ
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Ο πρωθυπουργός 
προσέρχεται στην 
προεκλογική του 
εκστρατεία µε το 
δίληµµα «Μητσοτάκης 
ή Τσίπρας», ζητάει 
αυτοδυναµία και 
δεσµεύεται για 
σταθερότητα, 
ανάπτυξη, 
καλύτερους µισθούς, 
µεταρρυθµίσεις και 
ασφάλεια της χώρας. 
Σε τοµείς µάλιστα 
όπως η οικονοµία και 
η εθνική ασφάλεια  
κερδίζει κατά κράτος 
τον αντίπαλο τουτου 
ΣΥΡΙΖΑ.
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επιδείξει ιδιαίτερες ικανότητες προ-
κειµένου να διαχειριστεί την συνε-
χή ψευδολογία  του κ. Τσίπρα και τα 
fake news του ΣΥΡΙΖΑ.

Πως άραγε θα απαντούσε στο 
χονδροειδέστατο ψέµα που υπερα-
σπίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, για το θάνατο 
της δήθεν «µικρής Μαρίας» σε νη-
σίδα του Έβρου, τη στιγµή που το 
Spiegel αναγκάστηκε να ανακαλέσει 
το άρθρο του, όταν ανακάλυψε πως 
επρόκειτο για  στηµένη ιστορία και 
να το διαγράψει από τα αρχεία του;

Θα επιµείνω λίγο σε αυτό,  για-

τί είναι πολύ σηµαντικό. Ένα µεγάλο 
ελληνικό πολιτικό κόµµα, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ στήριξε τα ψεύδη συγκεκριµένης 
ΜΚΟ και ξένων συµφερόντων που 
συκοφαντούν συνεχώς την Ελλάδα 
για κακοµεταχείριση µεταναστών. 
Και τα προέβαλε µε έντονο τρόπο  
προκειµένου να προκαλέσει πλήγ-
µα την κυβέρνηση, κατά συνέπεια 
στην εικόνα της χώρας για να απο-
κοµίσει κοµµατικά οφέλη. Κι έχει 
µεγάλη σηµασία αυτή η ιστορία ενό-
ψει και των εκλογών, γιατί θα ανα-
µετρηθούν οι αλήθειες και τα ψέµα-

τα των πολιτικών αρχηγών πέρα από 
τις υποσχέσεις και τα προγράµµατα.

Η «ηθική της αριστεράς» 
µετρήθηκε και βρέθηκε 
ανύπαρκτη
Λάβρος εναντίον του κ. Μητσοτά-
κη, τότε, ο κ. Τσίπρας τον κατηγο-
ρούσε ότι λέει: «Ψέµατα για τους 
“καταραµένους του Έβρου”, που 
τους δήλωναν ανύπαρκτους, ενώ 
αυτοί αργοπέθαιναν για µέρες σε 
µια νησίδα του ποταµού. Ψέµατα 
ακόµα και για το νεκρό πεντάχρο-

νο παιδί, που άφησε την τελευταία 
του πνοή αβοήθητο και θάφτηκε 
από την αβοήθητη µητέρα του».

Τώρα όµως που αποδείχθηκε 
ποιος πραγµατικά έλεγε ψέµατα, 
δεν τόλµησε κανείς τους από την 
παρέα της Κουµουνδούρου να ψι-
θυρίσει  µια συγνώµη…  

Την ίδια τοξική πολιτική ακο-
λούθησε και µε τη υπόθεση του 
πλειστηριασµού της  κας Κολοβού. 
Έτρεξε στο σπίτι να αγκαλιάσει το… 
θύµα του και δεν της ζήτησε µια συ-
γνώµη που εξαιτίας της πολιτικής 
του έχασε το σπίτι της. Η κυβέρ-
νησή του νοµοθέτησε και τα funds 
και τους άυλους πλειστηριασµούς, 
αλλά τον… Μητσοτάκη κατηγόρη-
σε.Τώρα στη δίκη για το Μάτι, δια-
βάζουµε καθηµερινά τη φρίκη που 
πέρασαν τα θύµατα της καταστρο-
φής, ούτε και σε αυτήν την υπόθεση 
ακούσαµε µια συγνώµη, έστω, για 
τα ψέµατα που ειπώθηκαν σε εκεί-
νη την µεταµεσονύχτια θλιβερή πα-
ράσταση των κυβερνώντων. 

Η οικονοµία και το νέο 
δόγµα Μητσοτάκη
Αλλά και στην οικονοµία ο κ. Τσί-
πρας, τρεις µήνες πριν τις εκλογές, 
ακόµα δεν κατόρθωσε να πει τι θέ-
λει να κάνει  για τη οικονοµία,  ού-
τε καν για την κοινωνική πολιτική. 
Επί διακυβέρνησης του µε τον κ. 
Καµµένο, υπερφορολόγησε εισο-
δήµατα άνω των 12.000 ευρώ δι-

ευρύνοντας  τη φτώχεια στη χώρα. 
Εσκεµµένα βεβαίως, καθώς οι αρι-
στερές κυβερνήσεις βασίζονται πε-
ρισσότερο τις ψήφους των φτωχών 
στρωµάτων που εξαγοράζουν µε επι-
δόµατα, και όχι στην ψήφο φυσικά, 
εκείνων που υπερφορολογούν. Και 
σίγουρα εκείνοι που  υπερφορολο-
γήθηκαν δεν ανήκουν στην  άρχου-
σα τάξη της  χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης διατύπωσε ένα 
άλλο δόγµα κοινωνικής πολιτικής. 
Το περίσσευµα από την ανάπτυξη 
της χώρας, να επιστρέφει στην κοι-
νωνία.  Η νέα φιλοσοφία στην κοι-
νωνική και επιδοµατική πολιτική 
βρίσκεται πολύ µακριά από τον λα-
ϊκισµό του κ. Τσίπρα «βάζω σκλη-
ρούς φόρους στους µικροµεσαίους 
γιατί δεν µπορώ στους ισχυρούς και 
δανείζοµαι για να δώσω επιδόµατα». 

Αποτελεί µια ουσιαστική αλλα-
γή στη δηµοσιονοµική κουλτούρα 
της χώρας, που αποδέχονται οι πο-
λίτες. Έτσι κανείς πια δεν θα µπορεί 
να βάζει σε κίνδυνο τη δηµοσιονοµι-
κή ισορροπία, κανείς πια δεν θα µπο-
ρεί να δίνει χρήµατα παραπάνω από 
όσα υπάρχουν, γιατί κανείς δεν θέλει 
να επιστρέψουµε στο 2010.

Η παλαιά ΠΑΣΟΚική τακτική 
της  χορήγησης επιδοµάτων και αυ-
ξήσεων µισθών και συντάξεων από 
δανεισµό της χώρας και του ΣΥΡΙ-
ΖΑ από τη φοροµπηχτική πολιτι-
κή έχουν καταδικαστεί από τους ψη-
φοφόρους. Η αύξηση του πλούτου 
τη χώρας, του ΑΕΠ της, είναι προ-
τιµότερη από το διαµοιρασµό της 
φτώχειας της. Όπως έλεγε και ο 
Κοµφούκιος, σε µια χώρα που κυ-
βερνάται καλά, η φτώχεια είναι 
ντροπή. Σε µια χώρα που κυβερνά-
ται άσχηµα, ο πλούτος είναι ντροπή. 

ΑΛΗΘΕΙΕΣ, 
ΨΕΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΜΙΣΟΛΟΓΑ
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Ο  πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ  κυνηγά το 
όραµα της «προοδευτικής διακυβέρνησης»  
µε Ανδρουλάκη και Βαρουφάκη, υπό την 
αίρεση ότι θα είναι πρώτο κόµµα ο ΣΥΡΙΖΑ 
και το ΜέΡΑ25 στη Βουλή. Η εικόνα, 
όµως που προβάλλει στους ψηφοφόρους 
το αφήγηµα του, µε τα τρία συγκεκριµένα 
πρόσωπα στην προοπτική µιας κυβέρνησης 
συνεργασίας, φέρνει περισσότερο 
ανατριχίλα παρά σιγουριά για το µέλλον

ΑΝΑΛΥΣΗ/ΑΝΑΛΥΣΗ



Η
περιδίνηση στην οποία έχουν 
µπει οι ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις, βάζουν µπροστά µας ένα 
αµείλικτο ερώτηµα. Μήπως 

η µοναδική λύση που έχει αποµείνει σε 
µας τους Έλληνες είναι η µετατροπή µας 
σε Ισραήλ; H µετάλλαξη µας δηλαδή σε 
µια κοινωνία και οικονοµία που θα βρί-
σκεται σε διαρκή πολεµική ετοιµότητα. 
∆εν θα πρόκειται ασφαλώς για επιθυ-
µητή εξέλιξη, διαφορετικά  όνειρα είχα-
µε και έχουµε ως χώρα, πλην είναι πια 
ηλίου φαεινότερο ότι µε τους Τούρκους  
έχουµε µπλέξει.  Όχι βραχυπρόθεσµα 
και για λόγους εκλογικούς (όπως αρέ-
σει σε µερικούς συµπατριώτες µας να 
βαυκαλίζονται), αλλά σε βάθος χρόνου. 

Τι σηµαίνει αυτή η περίφηµη «ισραη-
λοποίηση»; Σηµαίνει την εθνική µας συ-
νειδητοποίηση ότι βρισκόµαστε σε κατά-
σταση «εσαεί πολέµου» µε την Τουρκία 
και ότι το σύνολο της ζωής µας ή ένα µε-
γάλο µέρος της θα συνταχθεί πίσω απ’ 
αυτό το αξίωµα. Ως γνωστόν, το Ισρα-
ήλ είναι µια µικρή χώρα (σε έκταση και 
πληθυσµό) περικυκλωµένη από έναν 
ωκεανό Αράβων που έχουν ορκιστεί 
τον πλήρη αφανισµό του. Η Τουρκία βέ-
βαια δεν θέλει να αφανίσει την Ελλά-
δα, όµως πόσο µεγάλη είναι η διαφορά 
ανάµεσα στην εξάλειψη (που απειλεί το 
Ισραήλ) και έναν συνδυασµό σµίκρυν-
σης και προτεκτοριοποίησης που σχεδι-
άζει για µας η Τουρκία;

«Στρατηγικός εχθρός» 
η Ελλάδα 
Στην πραγµατικότητα, από την στιγµή 
που όχι µόνο ο Ερντογάν αλλά το σύ-
νολο του τουρκικού πολιτικού κόσµου 
αναβάθµισε την Ελλάδα σε «στρατηγι-
κό εχθρό», βρισκόµαστε στην ίδια µοίρα 
µε τους Ισραηλινούς. Και βλέποντας την 
αποτελεσµατικότητα µε την οποία εκείνοι 
αντιµετωπίζουν την αραβική πληµµυρί-
δα, αποτελεί µάλλον µονόδροµο για µας 
η υιοθέτηση του µοντέλου τους. Θα επι-
θυµούσαµε φυσικά ως χώρα να πορευό-
µαστε στον κόσµο εν ειρήνη, δίχως υπέ-
ρογκους εξοπλισµούς, εντάσεις µε τους 
γείτονες και εσωτερικές πολεµικές ιαχές, 
όµως δεν είµαστε εµείς που επιλέγουµε. 

Είναι ο γείτονας µας που µεταβάλλει εαυ-
τόν σε αναθεωρητική επιθετική δύναµη, 
η οποία στρέφεται εναντίον µας.

Χωρίς τους αµερικανούς 
δεν θα επιβίωναν
Ποιο είναι αυτό το περίφηµο «ισραηλινό 
µοντέλο»;  Πρώτο, συµµαχία µε τον ισχυ-
ρότερο του πλανήτη, σε σηµείο σχεδόν 
απόλυτης ταύτισης µαζί του. Στην πραγ-
µατικότητα, από την αρχή της ύπαρξης 
του, το Ισραήλ ήταν κάτω από την αµε-
ρικάνικη οµπρέλα δίχως αµφιταλαντεύ-
σεις, δεύτερες σκέψεις και διεθνή τσαλί-
µια. ∆εν µοιάζει πολύ κολακευτικό για 
µια χώρα να ταυτίζεται απροκάλυπτα µε 
µια υπερδύναµη και συχνά να µετατρέ-
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ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΙΣΡΑΗΛ;
∆ΙΑ... ΧΕΙΡΟΣ/

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

  Τι σηµαίνει αυτή η περίφηµη «ισραηλοποίηση» της 
χώρας µας, σε σχέση µε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις 



με την εύκολη λύση να αγοράζουμε το 
100% των εξοπλισμών μας από το εξω-
τερικό. Κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια 
δεν διατέθηκαν ποτέ για τέτοιες δραστη-
ριότητες, το δε ελληνικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα πρό-
σφορο για τόσο πολύπλοκες και μακρο-
χρόνιες δράσεις. Αυτό που για το Ισραήλ 
έγινε εθνική ασπίδα και πλουτοπαραγω-
γικός πόρος, για μας ήταν πάντα μια πη-
γή οικονομικής αιμορραγίας και τεχνο-
λογικής εξάρτησης. 

Προς τη σωστή κατεύθυνση 
Αν κοιτάξουμε τι έχει γίνει τα τελευταία 
τρία-τέσσερα χρόνια, οφείλουμε να ομο-
λογήσουμε ότι η κατάσταση πάει προς 
την σωστή κατεύθυνση. Και οι συμμαχί-
ες μας αναβαθμίστηκαν (Γαλλία, ΗΠΑ, 
Ισραήλ, Αίγυπτος) και το εξοπλιστικό 
μας πρόγραμμα έκανε άλματα. Επίσης 
βελτιώθηκε και το αμυντικό μας δόγμα, 
καθώς ξεκαθαρίσαμε προς πάσα κατεύ-
θυνση ότι αν υπάρξει τοπικό επεισόδιο 
αυτό θα εξελιχθεί αυτομάτως σε γενι-
κευμένη σύρραξη. Βάλαμε έτσι και την 
Τουρκία σε προβληματισμό αν την συμ-
φέρει ένας κανονικός πόλεμος μαζί μας, 
αλλά και τους συμμάχους να μετρήσουν 
τις επιπτώσεις μιας ανατίναξης ολόκλη-
ρης της ανατολικής Μεσογείου. Πλην 
την ίδια στιγμή που έγιναν αυτά τα θετι-
κότατα για την άμυνα μας βήματα, ανα-
βαθμίστηκε και η τουρκική απειλή. 

Όλοι μαζί, αλλιώς  
δε θα γίνει δουλειά 
Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να κάτσου-
με νηφάλια γύρω από ένα τραπέζι και να 
συζητήσουμε σοβαρά ως κράτος και ως 
έθνος τις ανάγκες των επομένων πέντε, 
δέκα ή είκοσι χρόνων. Είπαμε ότι η Τουρ-
κία μας θεωρεί πλέον στρατηγικό εχθρό, 
άρα οι δικές μας κινήσεις δεν μπορούν να 
είναι ούτε πρόσκαιρες, ούτε αποσπασμα-
τικές, ούτε να υπακούουν σε εκλογικούς 
κύκλους. Παραλλήλως, ούτε ο ελληνικός 
λαός μπορεί να κοιμάται τον ύπνο του δι-
καίου θεωρώντας τις απειλές εκλογικά 
παιχνιδάκια των Τούρκων, ούτε μπορού-
με σε βάθος χρόνου να δουλεύουμε μό-
νο για να εισάγουμε όπλα. Κάτι πρέπει να 
γίνει εν συνόλω και με πλήρη συνείδηση 
όλων μας. Για να δούμε, θα καταφέρουν 
να το κάνουν οι ηγήτορες μας; Όλοι μαζί, 
αλλιώς δε θα γίνει δουλειά. 

πεται σε μακρύ χέρι της στην περιοχή 
της, όμως η αμερικανική ομπρέλα ήταν 
αυτή που διαχρονικά εξασφάλισε την 
κρατική ύπαρξη του νεοσύστατου κρά-
τους. Δίχως τους Αμερικανούς, οι Ισραη-
λινοί δεν θα ήταν ικανοί να επιβιώσουν. 
Είναι λίγα εκατομμύρια γαντζωμένα σε 
μια στενή λωρίδα γης και περικυκλωμέ-
να από εκατοντάδες εκατομμύρια Αρά-
βων. 

Διαρκής πολεμική ετοιμότητα
Δεύτερο, η διαρκής πολεμική ετοιμότητα 
της ισραηλινής κοινωνίας. Ο ξένος επι-
σκέπτης του Ισραήλ εκπλήσσεται από 
την παρουσία τόσων πολλών στρατιωτι-
κών στολών στους δρόμους, από τις δι-
αρκείς στρατιωτικές ασκήσεις και τις με-
τεκπαιδεύσεις των απλών πολιτών, από 
την αίσθηση ότι κάθε Ισραηλινός που 
κυκλοφορεί στον δρόμο μοιάζει έτοιμος 
να πάρει ένα ντουφέκι και να παρουσι-
αστεί σε μια μονάδα. Εκπλήσσεται επί-
σης από την διάχυτη πεποίθηση των πο-
λιτών ότι μετέχουν σ’ έναν καθημερινό 
αγώνα ζωής και θανάτου που τον θεω-

ρούν αναγκαίο και δεδομένο, δίχως βα-
ρυγκώμιες και μουρμούρες. Πρόκειται 
για μια πολεμική κοινωνία, άγνωστη σε 
οποιανδήποτε άλλη χώρα του ανεπτυγ-
μένου κόσμου.

Στρατιωτικές δαπάνες 
Τρίτο, ακριβώς επειδή αυτές οι υπέρο-
γκες στρατιωτικές δαπάνες θα ήταν αβά-
στακτες για την οικονομία μιας μικρής 
χώρας, οι Ισραηλινοί μετέτρεψαν την 
ανάγκη τους σε ευκαιρία. Ανέπτυξαν σε 
βάθος χρόνου τόσο υψηλού επιπέδου 
πολεμική βιομηχανία και πολεμική ( ή 
κατασκοπευτική) τεχνολογία, που όχι 
μόνο καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος 
των δικών τους αναγκών αλλά πλουτί-
ζουν από την εξαγωγή τους σ’ όλο τον κό-
σμο. Φυσικά, η προνομιακή σχέση τους 
με τους Αμερικανούς είναι ενισχυτική 
σ’ αυτή την γιγάντια επιχείρηση πολεμι-
κής αυτάρκειας. Διαθέτουν άφθονα κε-
φάλαια και πρόσβαση σε υψηλού επιπέ-
δου τεχνολογίες, τις οποίες εξελίσσουν 
ακόμα περισσότερο. 

Τι μπορούμε να κάνουμε;
Μπορούμε εμείς ως Ελλάδα να προ-
σεγγίσουμε αυτό το περίφημο (αν και 
άβολο) ισραηλινό μοντέλο; Κι αν όχι 
ολοκληρωτικά (που ίσως να μην χρει-
άζεται), σε κάποια βασικά του σημεία; 
Πρόκειται για ερώτημα που δεν επι-
δέχεται σίγουρης απάντησης, καθώς η 
Ελλάδα από δεκαετίες κινείται σ’ έναν 
αστερισμό που περισσότερο υιοθετεί την 
χαλαρότητα και την ευμάρεια παρά την 
πολεμική εγρήγορση. Αν λοιπόν αποφα-
σίσουμε ότι έτσι θα είναι εφεξής ο κό-
σμος μας, πρέπει να αλλάξουν πολλά και 
συθέμελα. Δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο. 
Το βασικότερο ερώτημα όμως είναι αν 
πράγματι έχουμε ανάγκη κάποιας πα-
ραλλαγής του ισραηλινού μοντέλου. Η 
ταπεινή γνώμη του γράφοντος είναι ότι 
δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ο Τούρκος 
μας σπρώχνει (και θα συνεχίσει στο δι-
ηνεκές) προς τα δυτικά, μέχρι να διχοτο-
μήσει το Αιγαίο, να καταλάβει πλήρως 
την ανατολική και νότια του θαλάσσιου 
χώρου μας και να μας μετατρέψει σε μια 
άβουλη χώρα που θα αποτελεί ζωτικό 
τουρκικό χώρο. 

Αν πράγματι επιθυμούμε κάτι τέ-
τοιο με αμφίβολο αντάλλαγμα την ησυ-
χία μας, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε 

τίποτα από τα παραπάνω. Δεν χρειάζε-
ται καν να αγοράζουμε και τα σημερι-
νά όπλα που ήδη αδειάζουν τα κρατικά 
μας ταμεία. Ας καθίσουμε απ’ ευθείας σε 
ένα τραπέζι για να διαπραγματευτούμε 
(ή μάλλον για να παραδώσουμε) αυτά 
που διεκδικούν οι Τούρκοι. Αν όμως ο 
ελληνικός λαός και οι πολιτικές του ηγε-
σίες επιθυμούν την αυτεξούσια ιστορι-
κή μας ύπαρξη, τότε η αντιμετώπιση της 
«στρατηγικής εχθρότητας» της Τουρκίας 
θα περάσει υποχρεωτικά μέσα από την 
υιοθέτηση κάποιας ελληνικής παραλλα-
γής του ισραηλινού μοντέλου. 

Δεν είναι ούτε απλό,  
ούτε εύκολο
Δεν είναι ούτε απλό, ούτε εύκολο. Ο 
Έλληνας δεν θέλει να πάει φαντάρος, η 
Ελληνίδα μάνα (με το ένα παιδί όλο κι 
όλο) απεχθάνεται την ιδέα να στείλει τον 
γιό της στρατιώτη, ο Έλληνας νοικοκύ-
ρης δεν έχει καμιά διάθεση να πληρώ-
σει παραπάνω φόρους για εξοπλισμούς 
και επαγγελματικούς στρατούς. Η ελλη-
νική πολεμική βιομηχανία ποτέ δεν ανα-
πτύχθηκε στα σοβαρά, πάντα βρίσκα-
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Αν κοιτάξουμε τι έχει γίνει 
τα τελευταία τρία - τέσσερα 

χρόνια, οφείλουμε να 
ομολογήσουμε ότι η 

κατάσταση πάει προς 
την σωστή κατεύθυνση. 

Και οι συμμαχίες μας 
αναβαθμίστηκαν (Γαλλία, 
ΗΠΑ, Ισραήλ, Αίγυπτος) 

και το εξοπλιστικό μας 
πρόγραμμα έκανε άλματα. 

Επίσης βελτιώθηκε και 
το αμυντικό μας δόγμα, 

καθώς ξεκαθαρίσαμε προς 
πάσα κατεύθυνση ότι αν 

υπάρξει τοπικό επεισόδιο 
αυτό θα εξελιχθεί 

αυτομάτως σε γενικευμένη 
σύρραξη

Στην πραγματικότητα, από την στιγμή που όχι μόνο ο Ερντογάν αλλά 
το σύνολο του τουρκικού πολιτικού κόσμου αναβάθμισε την Ελλάδα 
σε «στρατηγικό εχθρό», βρισκόμαστε στην ίδια μοίρα με το Τελ Αβίβ

Μπορούμε εμείς, ως Ελλάδα, να προσεγγίσουμε αυτό το περίφημο (αν και άβολο) 
μοντέλο; Κι αν όχι ολοκληρωτικά (που ίσως να μην χρειάζεται), σε κάποια βασικά 

του σημεία; Πρόκειται για ερώτημα που δεν επιδέχεται σίγουρης απάντησης, καθώς 
η Ελλάδα από δεκαετίες κινείται σ’ έναν αστερισμό που περισσότερο υιοθετεί την 

χαλαρότητα και την ευμάρεια παρά την πολεμική εγρήγορση
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Μ
ε την ηµεροµηνία των 
προεδρικών εκλογών 
στην Τουρκία - των 
πιο σηµαντικών στον 

κόσµο για φέτος - να είναι αχοιχτή, θα 
κριθεί εάν το έθνος των 85 εκατοµµυ-
ρίων πολιτών θα συνεχίσει να κινείται 
στον δρόµο του αυταρχισµού και επε-
κτατισµού ή αν θα επιλέξει να µπει σε 
έναν πιο φιλελεύθερο δρόµο, σε εκεί-
νον του πλουραρισµού, γράφει το 
Politico εστιάζοντας στην εµπρηστική 
πολιτική του Ταγίπ Ερντογάν προτού 
ανοίξουν οι κάλπες και µε το νόµισµα 
της χώρας του να καταποντίζεται.

Παρά την κριτική από την Ουάσι-
γκτον και τη Μόσχα, όπως αναφέρε-
ται, ο Ερντογάν εξακολουθεί να τροµο-
κρατεί προετοιµάζοντας επιχείρηση µε 
τανκς στη Συρία και προσπαθώντας να 
αποµακρύνει τους Κούρδους που συµ-
µάχησαν µε τη ∆ύση στον αγώνα κατά 
των µαχητών του Ισλαµικού Κράτους. 
Ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται αποφα-
σισµένος να ολοκληρώσει µια ουδέτε-
ρη ζώνη στην άλλη πλευρά των νότιων 
συνόρων της χώρας του.

Εν τω µεταξύ, απειλεί να χτυπήσει 
τη συµµαχική δύναµη του ΝΑΤΟ, την  
Ελλάδα, εν µέσω διαφωνιών για γε-

ωτρήσεις φυσικού αερίου, το Κυπρια-
κό και την υποτιθέµενη «στρατιωτικο-
ποίηση» των ελληνικών νησιών στο 
Αιγαίο. «Αφού συνέτριψε την τουρκι-
κή οικονοµία και φτωχοποίησε τη µε-
σαία τάξη, που πλούτισε επί των ηµε-
ρών του, ο Ερντογάν σέρνει τώρα τη 
χώρα του σε έναν µη αναγκαίο πόλε-
µο και χειραγωγεί τα δικαστήρια κατά 
των αντιπάλων του», γράφει το Politico 
κάνοντας λόγο για µια «αδίστακτη προ-
σπάθεια του Ερντογάν να προσκολλη-
θεί στην εξουσία και ας ελπίσουµε ότι 
θα αποτύχει» καθώς φέτος συµπλη-
ρώνονται εκατό χρόνια από την ίδρυ-
ση της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας.

Υπογραµµίζει δε ότι για πρώτη φο-
ρά αφότου ανήλθε στην εξουσία προ 
εικοσαετίας ο Ερντογάν, το σκηνικό εί-
ναι δυσοίωνο για το κυβερνών κόµµα 
του, το AKP που βλέπει τα ποσοστά 
του να κατρακυλούν στις δηµοσκοπή-
σεις µε τον πληθωρισµό στη… στρα-
τόσφαιρα, την τουρκική λίρα στα τάρ-
ταρα και την ακρίβεια να γονατίζει τα 
νοικοκυριά. Οι σφυγµοµετρήσεις φέρ-
νουν κοντά στο 30% τον Ερντογάν, που 
προχώρησε σε τροποποίηση του Συ-
ντάγµατος για να κόψει και να ράψει 
στα µέτρα του το προεδρικό σύστηµα 

διακυβέρνησης της Τουρκίας. 
Θυµίζει δε πώς ο Ερντογάν εµφα-

νίζει από την έναρξη του πολέµου στην 
Ουκρανία τη χώρα του ως µεσολαβη-
τή µεταξύ Μόσχας και Κιέβου συµβάλ-
λοντας στην επίτευξη συµφωνιών για 
τα σιτηρά και φιλοξενώντας οµιλίες µε-
ταξύ Αµερικανών και Ρώσων αξιωµα-
τούχων, ενώ από τη µία υποστηρίζει 
την Ουκρανία µε τις πωλήσεις drones 
και από την άλλη συνεχίζει τις εµπορι-
κές και ενεργειακές σχέσεις µε τη Ρω-
σία χωρίς να διακινδυνεύει τη σχέση 
του µε τον Βλαντίµιρ Πούτιν ή να υπο-
στεί την οργή της ∆ύσης.

Η υπόθεση Ιµάµογλου
Το Politico επισηµαίνει ακόµη πώς ο 
Ερντογάν χρησιµοποίησε το σύστηµα 
απονοµής δικαιοσύνης στη χώρα του, 
«που δεν φηµίζεται για την ανεξαρτη-
σία του» για να βγάλει από το παιχνί-
δι τους ισχυρότερους πιθανούς αντι-
πάλους του, όπως τον δήµαρχο της 
Κωνσταντινούπολης και προερχόµε-
νο από την κεµαλική αξιωµατική αντι-
πολίτευση, Εκρέµ Ιµάµογλου, ο οποίος 
καταδικάστηκε στα µέσα ∆εκεµβρίου 
σε διετή φυλάκιση και de facto στέρη-
ση των πολιτικών του δικαιωµάτων 

«για προσβολή» των µελών του Εκλο-
γικού Συµβουλίου.

Μάλιστα ο Ερντογάν κατήγγειλε 
ως «ανάµειξη» στα εσωτερικά της χώ-
ρας του τη διεθνή κατακραυγή για την 
καταδίκη του Ιµάµογλου. Και µολονό-
τι προς το παρόν εκκρεµεί η εκδίκαση 
των προσφυγών, ο Τούρκος πρόεδρος 
«µπορεί να προσπαθήσει να επισπεύ-
σει τη δικαστική διαδικασία», ώστε να 
µην µπορεί ο αντίπαλός του να κατέβει 
υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές σε 
λίγους µήνες.

Ο αρθρογράφος υπογραµµίζει 
επίσης ότι δεκάδες πολιτικοί του φι-
λοκουρδικού Λαϊκού ∆ηµοκρατικού 
Κόµµατος (HDP) είναι υπόδικοι για 
«τροµοκρατία», που ίσως θέσουν εκτός 
νόµου το κίνηµα, το οποίο πιθανώς να 
αναδειχθεί σε ρυθµιστή του µετεκλο-
γικού τοπίου αν δεν εξασφαλίσουν την 
πλειοψηφία στην τουρκική Εθνοσυνέ-
λευση ούτε ο κυβερνητικός συνασπι-
σµός του Ερντογάν, ούτε η αντιπολί-
τευση.

Μένει να δούµε, αναφέρει το άρ-
θρο, πόσο µακριά θα το τραβήξει ο 
Ερντογάν όσον αφορά την ανάληψη 
πραγµατικής στρατιωτικής δράσης 
για να προσελκύσει το εθνικιστικό 

ακροατήριο της Τουρκίας ενόψει των 
εκλογών. Από την πολιτική των «µη-
δενικών προβληµάτων µε τους γείτο-
νες» τα πρώτα χρόνια της θητείας του 
ο Ερντογάν προχώρησε σε συγκρού-
σεις µε τη Συρία, την Ελλάδα, το Ισ-
ραήλ, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αρα-
βία και την Αρµενία, αν και εσχάτως 
έχει επιδοθεί σε µια προσπάθεια ανα-
θέρµανσης των σχέσεων µε ορισµένες 
εξ αυτών καθώς η αποτυχία των υπο-
στηριζόµενων από την Άγκυρα εξε-
γέρσεων της «αραβικής άνοιξης» και 
κυρίως η ανάγκη του για αραβικά και 
δυτικά κεφάλαια µε στόχο της στήριξη 
της τουρκικής οικονοµίας, τον ανάγκα-
σαν να αναπροσαρµόσει την εξωτερι-
κή του πολιτική.

Η αντίδραση
ΗΠΑ και Ρωσίας 
Το άρθρο σηµειώνει ότι µια αντίδρα-
ση της Ουάσιγκτον ή της Μόσχας σε 
µια τουρκική εισβολή στη Συρία ίσως 
να γυρίσει µπούµερανγκ στον Ερντο-
γάν, όπως και η χρήση της τουρκικής 
δικαιοσύνης για να περιθωριοποιήσει 
την αντιπολίτευση. Ωστόσο, δεν απο-
κλείεται µια περιορισµένη χερσαία 
επιχείρηση στη βόρεια Συρία µε λι-
γοστές απώλειες για τις τουρκικές δυ-
νάµεις να γίνει αποδεκτή από το εκλο-
γικό σώµα. Ως εκ τούτου «οι επόµενοι 
µήνες θα είναι γεµάτοι µε πολεµικές 
χειρονοµίες» ενόψει και της εκατο-
στής επετείου της ίδρυσης του σύγ-
χρονου τουρκικού κράτους, αναφέρει 
το Politico, µε τον Ερντογάν να επι-
χειρεί «να προβάλει την αποκατεστη-
µένη επιρροή της Τουρκίας σε έναν 
πολυπολικό κόσµο, όπου οι µεσαίες 
δυνάµεις µπορούν να ασκήσουν µε-
γαλύτερη επιρροή» καθώς οι ΗΠΑ 
και η Ρωσία είναι λιγότερο πρόθυ-
µες ή λιγότερο ικανές να ενεργήσουν 
ως ζαπτιέδες της υφηλίου. Αλλά µετά 
τις τουρκικές παρεµβάσεις στη Λιβύη 
και υπέρ του Αζερµπαϊτζάν στην κό-
ντρα µε την Αρµενία δεν αποκλείεται 
ο Ερντογάν να µην εξαπολύσει τελικά 
χερσαία επίθεση στη βόρεια Συρία αν 
συνεχίσουν να τον προειδοποιούν οι 
µεγάλες δυνάµεις.

Το Politico καταλήγει σηµειώ-
νοντας ότι η ∆ύση θα ανακουφιστεί 
αναµφίβολα αν χάσει τις εκλογές ο 
Ερντογάν, αλλά οι κυβερνήσεις της 
«διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επι-
κοινωνίας µε τον ισχυρό άνδρα στον 
Βόσπορο και προσφέρουν απογοητευ-
τικά ελάχιστη δηµόσια στήριξη στην 
αντιπολίτευση, µολονότι προσεύχο-
νται σιωπηλά για µια πιο µετριοπαθή, 
φιλοδυτική Τουρκία τον Ιούνιο».

ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Σχεδιάζει
πολέμους
για να
γαντζωθεί
στην εξουσία 

«Αφού συνέτριψε την τουρκική οικονοµία και φτωχοποίησε τη µεσαία τάξη, που πλούτισε 
επί των ηµερών του, ο Ερντογάν σέρνει τώρα τη χώρα του σε έναν µη αναγκαίο πόλεµο 

και χειραγωγεί τα δικαστήρια κατά των αντιπάλων του», αναφέρει το Politico
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T
α συγχαρητήριά της 
στον πρόεδρο του 
Βρετανικού Μουσείου 
Τζορτζ Όσμπορν δίνει 

η εφημερίδα Times σε κύριο άρ-
θρο λόγω των «ενδείξεων» πως εί-
ναι «κοντά στην ανακοίνωση ενός 
συμβιβασμού με τον οποίο τα Ελ-
γίνεια Μάρμαρα θα αποκαταστα-
θούν στην Αθήνα».

Η εφημερίδα εκτιμά πως οι 
πληροφορίες που έχουν διαρ-
ρεύσει το τελευταίο διήμερο ως 
προς το περιεχόμενο μιας πιθανής 
συμφωνίας σχηματοποιούνται σε 
ένα «χρονικά ανοιχτό δάνειο με 
αντάλλαγμα μάλλον συντομότερα 
δάνεια εκθεμάτων» από το Μου-
σείο Ακρόπολης. «Αυτή η πρότα-
ση παρακάμπτει το εμπόδιο που 
προβάλλει το γεγονός ότι οι επί-
τροποι του Βρετανικού Μουσείου 
είναι ιδιοκτήτες των ζωφόρων και 
απαγορεύεται από το νόμο να τις 
εκχωρήσουν», σχολιάζει το άρθρο 
που έχει τον τίτλο «Συμφωνία για 
τα Ελγίνεια Μάρμαρα: Κατευθυ-
νόμενα προς το σπίτι».

Οι Times γράφουν πως η συμ-
φωνία φέρεται να έχει ήδη συ-
νταχθεί, μία αναφορά σε σχετι-
κά δημοσιεύματα της Telegraph, 
η οποία έκανε λόγο για μακρο-
πρόθεσμο δανεισμό ορισμένων 
εκ των Γλυπτών από το Λονδίνο 
στην Αθήνα. Η εφημερίδα Times 
σημειώνει την αλλαγή της δικής 
της στάσης επί του θέματος πέρυ-
σι και ανανεώνει τη στήριξη στην 
επανένωση των Γλυπτών. Σχο-
λιάζει πως οι πρακτικές ενστά-
σεις κατά της επιστροφής έχουν 
«διαβρωθεί» και η νομική πτυ-
χή ξεπερνιέται με την ευρηματική 
χρήση της μεθόδου του μακροπρό-
θεσμου δανείου.

Το άρθρο καταλήγει αναφέ-
ροντας ότι αντίγραφα των Γλυ-
πτών θα πρέπει να εκτίθενται στο 
Βρετανικό Μουσείο μαζί με άλλα 
«θαύματα» που θα δανείζει η Ελ-
λάδα, έτσι ώστε και οι δύο πλευ-
ρές να αναδειχθούν νικήτριες. Εν 
τω μεταξύ η εφημερίδα Guardian 
φιλοξενεί νέες δηλώσεις υπέρ της 
επανένωσης των Γλυπτών του δη-

μοφιλέστατου στη Βρετανία ηθο-
ποιού και συγγραφέα Στίβεν 
Φράι, ο οποίο συχνά επιχειρημα-
τολογεί δημοσίως για το θέμα και 
είναι υποστηρικτής της Βρετανι-
κής Επιτροπής για την Επανένω-
ση των Μαρμάρων του Παρθενώ-
να και της οργάνωσης Parthenon 
Project. Ο κ. Φράι κάνει λόγο 
για αμοιβαία επωφελή λύση στο 
πλαίσιο μιας «πολιτιστικής συνερ-
γασίας» που θα έφερνε άλλα «απί-
στευτα ελληνικά τεχνουργήματα» 
στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώ-
τη φορά.

Παρομοιάζει την αφαίρεση 
των Γλυπτών από τον Παρθενώ-
να με την αφαίρεση του Πύργου 
του Άιφελ από το Παρίσι και σχο-
λιάζει ότι η εύρεση λύσης «δε θα 
πρέπει να εμποδίζεται από διαμά-
χες περί ορισμών αναφορικά με 
την κυριότητα».

Επίσης, δημοσίευμα της ιτα-
λικής εφημερίδα La Repubblica 
αναφέρει ότι «Ελλάδα και Βρετα-
νία δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά σε 
συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρ-

θενώνα». Παραπέμποντας σε δη-
μοσίευμα της βρετανικής εφημε-
ρίδας The Telegraph, προσθέτει 
πως «ο πρόεδρος του Βρετανικού 
Μουσείου και πρώην υπουργός 
Oικονομικών Τζορτζ Όσμπορν 
φέρεται να προσέφερε κλάδο 
ελαίας στην Αθήνα: δάνειο μα-
κράς διαρκείας των Γλυπτών, εκ 
περιτροπής αποστολή τους στην 
Ελλάδα με αντάλλαγμα άλλες αρ-
χαιότητες οι οποίες θα εκτίθενται 
στο Λονδίνο».

Η εφημερίδα προσθέτει ότι «η 
προσωρινή διευθέτηση που προ-
τείνει ο Όσμπορν θα αποτελούσε 
σημαντική επικοινωνιακή νίκη για 
τους Έλληνες και βάση για βελτίω-
ση της συμφωνίας, η οποία μπορεί 
να αποκτήσει πιο οριστική μορφή 
τα επόμενα χρόνια».

«Τους τελευταίους δυο μή-
νες πνέει άνεμος αισιοδοξίας, με-
τά από ορισμένες ‘άκρως μυστι-
κές’ συναντήσεις στην καρδιά του 
Λονδίνου τις περασμένες εβδομά-
δες», προσθέτει η εφημερίδα της 
Ρώμης.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ
σπίτι τους τα γλυπτά 

Αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου για την επιστροφή των μαρμάρων
του Παρθενώνα – Η λύση που έχει βρεθεί με το Βρετανικό Μουσείο και αυτό της Ακρόπολης  

H ιταλική La Repubblica 
αναφέρει ότι «Ελλάδα και 
Βρετανία δεν ήταν ποτέ 
τόσο κοντά σε συμφωνία 
για τα Γλυπτά του 
Παρθενώνα». 
«O πρόεδρος του 
Βρετανικού Μουσείου 
και πρώην υπουργός 
Oικονομικών Τζορτζ 
Όσμπορν φέρεται να 
προσέφερε κλάδο ελαίας 
στην Αθήνα: Δάνειο 
μακράς διαρκείας των 
Γλυπτών, εκ περιτροπής 
αποστολή τους στην 
Ελλάδα»
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Επιλογή της Νέας ∆ηµοκρατίας σηµαίνει: Κρατώ κάθε καλό που έγινε σε αυτήν τη θητεία
και διορθώνω ό,τι απαιτεί η ζωή και η πραγµατικότητα. ∆εν ρισκάρω, δεν επαναλαµβάνω πειράµατα,
δεν γυρνάω πίσω. Κοιτάζω µπροστά στο µέλλον µε όνειρα, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Είµαστε

η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραµανλή, που δικαιώθηκε σε όλες τις µεγάλες επιλογές

«Η 
χώρα χρειάζεται κυ-
βέρνηση, που παίρ-
νει γρήγορα απο-
φάσεις και που θα 

µπορεί να κυβερνήσει την επόµενη 
ηµέρα χωρίς εκπτώσεις και µετεκλο-
γικά σενάρια, που ενδεχοµένως θα 
την έβαζαν σε νέες περιπέτειες» τονίζει 
στην Today Press ο βουλευτής Ανατο-
λικής Αττικής της Ν∆ και πρώην υφυ-
πουργός Ανάπτυξης, Γιώργος Βλάχος. 
Ο πολύπειρος πολιτικός δραστηριο-
ποιείται µε τα κοινά από το 1974 και 
η δική του πολιτική άποψη και στάση 
έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς όποιος 
τον παρακολουθεί στη συνολική του 
διαδροµή, θα διαπιστώσει ότι αν και 
µετριοπαθής και µετρηµένος στα λό-
για του, είναι από εκείνους τους βου-
λευτές που όταν διαφωνεί το εκφρά-
ζει δηµόσια. 

n Βρισκόµαστε πλέον σε άτυ-
πη προεκλογική περίοδο καθώς 
αποµένει ουσιαστικά η ανακοί-
νωση της διεξαγωγής των εθνι-
κών εκλογών. Ποιο είναι το δια-
κύβευµα αυτών των εκλογών και 
τι λέτε για το ενδεχόµενο της «χα-
λαρής ψήφου» της απλής αναλογι-
κής; Έχετε µπροστά σας έναν νέο 
άνθρωπο που ή δεν θα πάει να ψη-
φίσει ή δεν ξέρει τι θέλει να ψηφί-
σει. Τι του λέτε;
Σε µια εποχή που οι κίνδυνοι παραµο-
νεύουν κάθε στιγµή και σε κάθε γωνία, 
η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα 
είναι µονόδροµος. Η Νέα ∆ηµοκρατία 
διαχειρίστηκε τα απόνερα της οικονο-
µικής κρίσης, την πανδηµία και τις επι-
πτώσεις του πολέµου στην Ουκρανία 

µε σοβαρότητα και αποτελεσµατικότη-
τα. Αυτό σηµαίνει, ότι η Νέα ∆ηµοκρα-
τία είναι ο µοναδικός εγγυητής της στα-
θερότητας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να 
διαφυλάξουµε ό,τι καλό πετύχαµε αυτά 
τα σχεδόν τέσσερα χρόνια και µαζί να 
διορθώσουµε και τα όποια λάθη ή πα-
ραλείψεις.

Στην πορεία προς τις εκλογές ο κα-
θένας µας θα πρέπει να φέρει στο µυα-
λό του και να συγκρατήσει τη µεγάλη ει-
κόνα, δηλαδή το σύνολο των θεµάτων 
που αντιµετώπισε η Νέα ∆ηµοκρατία 
σ’ αυτήν τη θητεία. Τα επιµέρους -που 
µπορεί για κάποιους συµπολίτες µας να 
είναι κορυφαία- µπορούν να αντιµετω-
πισθούν στη νέα κυβερνητική θητεία. 
Ωστόσο, η αποχή από την εκλογική δι-
αδικασία δεν είναι επιλογή προοπτι-
κής, αφού -όποιος σκέφτεται έτσι- «χα-
ρίζει» το δικαίωµά του στους άλλους να 
αποφασίσουν για αυτόν. Αυτό θα έλεγα 
σε όλους τους «θυµωµένους» συµπολί-
τες µας και κυρίως στους νέους. Η συµ-
µετοχή στις εκλογές είναι δικαίωµα, το 
οποίο δεν πρέπει να χαρίζεται. Η κρίση 
µε σοβαρότητα και προβληµατισµό εί-
ναι δύναµη για τον καθένα µας και για 
την Πατρίδα. Όποιος ισχυρίζεται, ότι δεν 
τον ενδιαφέρουν οι εκλογές κάνει µεγά-
λο λάθος. Και τούτο διότι τελικώς, εκλο-
γές θα γίνουν, κυβέρνηση θα ορισθεί 
και βουλευτές θα εκλεγούν. Εποµένως, 
ας σκεφτεί και ας αναρωτηθεί ο καθέ-
νας, γιατί να γίνουν όλα αυτά χωρίς τη 
δική του συµµετοχή. 

Κατά τη γνώµη µου, λοιπόν, δεν 
υπάρχει χαλαρή ψήφος, όταν πρόκειται 
για τη διακυβέρνηση της χώρας, καθώς 
µια λάθος και χαλαρή επιλογή δεν είναι 
σίγουρο, ότι διορθώνεται πάντα και σί-
γουρα χωρίς επιπτώσεις.

n Εκτός συγκλονιστικού απροό-
πτου, θα ακολουθήσει νέα εκλογι-
κή µάχη, όπου το διακύβευµα του 
κυβερνώντος κόµµατος είναι η αυ-
τοδυναµία. Αποκλείετε το ενδεχό-
µενο συνεργασίας; 
Με την απλή αναλογική δύσκολα κτίζο-
νται κυβερνητικές πλειοψηφίες, ιδιαίτε-
ρα όταν ακόµη και εκείνοι, που την ψή-
φισαν, την υπονοµεύουν, αρνούµενοι τη 
βασική αρχή της οποίας είναι η συνερ-
γασία. Άρα, χωρίς συνεργασίες η απλή 
αναλογική ακυρώνεται στην πράξη. 

Εποµένως, οι εκλογές µε απλή ανα-
λογική µπορεί να µη δίνουν σύµφωνα 
µε τα σηµερινά δεδοµένα κυβερνητική 
πρόταση. Ωστόσο, η εκλογική δύναµη 
ιδίως του πρώτου κόµµατος, που κανείς 
ουσιαστικά δεν αµφισβητεί ότι θα είναι 
η Νέα ∆ηµοκρατία, κτίζει την πλειοψη-
φία της επόµενης κυβέρνησης. Έπειτα 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
(ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν∆) 

«Η Ν∆ μοναδικός εγγυητής 
της σταθερότητας»

Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου
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και από τις πρόσφατες δηλώσεις του γ.γ 
του ΚΚΕ και άλλων αρχηγών της αντι-
πολίτευσης, η Νέα ∆ηµοκρατία είναι 
πλέον η µόνη δύναµη µε προοπτική κυ-
βερνησιµότητας.

Προσωπικά εκτιµώ, ότι είναι εφι-
κτή η επίτευξη της αυτοδυναµίας στις 
επόµενες εκλογές. Λαµβάνοντας υπό-
ψιν τις δηµοσκοπήσεις και την προτίµη-
ση των πολιτών σε αυτοδύναµες κυβερ-
νήσεις θεωρώ, ότι πρέπει να κινηθούµε 
σε αυτήν την κατεύθυνση και να προ-
σπαθήσουµε να πείσουµε τους συµπο-
λίτες µας πως η Νέα ∆ηµοκρατία πρέπει 
να είναι όχι µόνο πρώτη, αλλά και αυτο-
δύναµη. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση, 
που παίρνει γρήγορα αποφάσεις και που 
θα µπορεί να κυβερνήσει την επόµενη 
ηµέρα χωρίς εκπτώσεις και µετεκλογικά 
σενάρια, που ενδεχοµένως θα την έβα-
ζαν σε νέες περιπέτειες.

n Καθώς έχετε διατελέσει υφυ-
πουργός Ανάπτυξης, αρµόδιος στα 
θέµατα εµπορίου, θα θέλαµε το 
σχόλιό σας για τις απανωτές πλη-
θωριστικές πιέσεις σε νοικοκυριά, 
επιχειρήσεις και αυτοδιοίκηση. 
Η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, ζει το τε-
λευταίο χρονικό διάστηµα την πίεση του 
πληθωρισµού. Το φαινόµενο αυτό υπο-
τιµήθηκε από τους διεθνείς αναλυτές 
στην έναρξή του, εκτίµηση που οδήγησε 
τις πολιτικές ηγεσίες να καθυστερήσουν 
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπισή 
του. Συν τοις άλλοις, η εισβολή στην Ου-
κρανία, η εκτίναξη των τιµών ενέργει-
ας, καθώς και του κόστους µεταφορών 
επιδείνωσε την κατάσταση. Σε όλα αυ-
τά συνέβαλε αρνητικά η αδράνεια και 
η ατολµία της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να πάρει άµεσα πρωτοβουλίες. 
Έτσι, οι χώρες µε καθυστέρηση -εξαιτί-

ας της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης- 
διαµορφώνουν εκείνες το δικό τους πα-
κέτο µέτρων στήριξης κάθε κοινωνίας. 
Εποµένως, η Ελλάδα, όπως και κάθε 
άλλη χώρα, κάνει τις δικές της επιλογές 
βασιζόµενη στα δεδοµένα της ελληνικής 
οικονοµίας, αλλά και των αναγκών της 
κοινωνίας. 

n Ως έµπειρος βουλευτής Ανατο-
λικής Αττικής που είστε, σας ρω-
τούµε:  πώς µπορεί και πρέπει να 
αλλάξει η περιοχή; Η Ν∆ παρου-
σιάζει ήδη τους στρατηγικούς της 
άξονες για την Ελλάδα του 2030. 
Πώς θα είναι αντίστοιχα η Ανατο-
λική Αττική το 2030; 
Η Αττική και κυρίως η Ανατολική, απο-
τελεί ένα σηµαντικό κύτταρο της ελ-
ληνικής οικονοµίας. Στα όρια της λει-
τουργεί το µοναδικό αεροδρόµιο, δυο 

λιµάνια -Ραφήνας και Λαυρίου- αρκε-
τές περιοχές µε βιοµηχανικές συγκε-
ντρώσεις, µεγάλες επενδύσεις, ο πε-
ρίφηµος αµπελώνας των Μεσογείων, 
θερµοκήπια και υπαίθριες καλλιέρ-
γειες κηπευτικών και λαχανικών που 
τροφοδοτούν το λεκανοπέδιο Αττικής, 
κτηνοτροφικές µονάδες, παραλίες που 
υποδέχονται τους κατοίκους της πρω-
τεύουσας, καθώς και τουριστικούς και 
αρχαιολογικούς προορισµούς για τον 
συµπολίτη και κάθε ξένο επισκέπτη. Η 
Ανατολική Αττική συνιστά µια κοινω-
νία που πληθυσµιακά συνεχώς αυξάνε-
ται και που απαιτεί καλύτερες συνθήκες 
ζωής. Εκείνο που λείπει και που αποτε-
λεί στόχο για τα επόµενα χρόνια είναι 
ένα σχέδιο, που χωρίς να απορρίπτει τί-
ποτα, θα βάζει τάξη και κανόνες σε κάθε 
δραστηριότητα. 

n Οι εκλογές θα γίνουν µε τη νέα 
απογραφή και µε τη νέα κατανο-
µή εδρών η Ανατολική Αττική ενι-
σχύεται. Την ίδια ώρα, το ψηφο-
δέλτιο της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει 
διευρυνθεί και µε κυβερνητικά 
στελέχη που θα δώσουν τη µάχη 
του σταυρού. Πώς σχολιάζετε τα 
νέα δεδοµένα των αναµετρήσεων 
που έρχονται;
Σύµφωνα µε τη νέα απογραφή, η Ανατο-
λική Αττική εκλέγει δώδεκα Βουλευτές. 
Αυτό είναι το αποτέλεσµα της πληθυσµι-
ακής έκρηξης της περιοχής µας, κάτι το 
οποίο πρέπει να αλλάξει τις προτεραιό-
τητες, που έχουµε στο µυαλό µας, για το 
καλό της περιφέρειας. Εκλογικά έχει τις 
δικές της ιδιοµορφίες, όπως κάθε άλλη 
περιοχή, εποµένως όσοι αγνοούν αυτήν 
την πραγµατικότητα και βλέπουν µόνο 
τις «έδρες», κάνουν λάθος.

Η Ανατολική Αττική έχει άξιους 
ανθρώπους, που δραστηριοποιούνται 
στην Αυτοδιοίκηση, πρώτου και δεύτε-
ρου βαθµού, στις επιχειρήσεις, στις επι-
στήµες, στην κοινωνία γενικότερα, που 
αξίζει να βρίσκονται στην κεντρική πολι-
τική σκηνή. Σε ό,τι µε αφορά, είµαι εδώ 
για να ενθαρρύνω και να στηρίξω κάθε 
πρωτοβουλία και ιδιαίτερα των νέων αν-
θρώπων της περιοχής µου.

n Πρόσφατα στη Βουλή σας ακού-
σαµε να διατυπώνετε έντονα τη δι-
αφωνία σας για την τροπολογία 
που αφορούσε στην εκτός σχεδί-
ου δόµηση και την κατάργηση των 
παρεκκλίσεων. Εξηγήστε µας για-
τί αντιδράσατε µε τη νέα ρύθµιση;
Η κατάργηση των παρεκκλίσεων στην 
εκτός σχεδίου δόµηση αφορά όλη την 
Ελλάδα και στην περιοχή µου, τη Βό-
ρεια Αττική. Κατά την ψήφιση του νόµου 
πριν δυο χρόνια, καθώς και κατά την ιδι-
ότυπη παράταση που δόθηκε, πίστευα 
και πιστεύω, ότι η κατάργηση έπρεπε να 
συνδεθεί µε την κατάρτιση των Τοπικών 
Πολεοδοµικών Σχεδίων. Αυτή είναι η 
άποψή µου και επιµένω, ότι είναι η κα-
λύτερη και πιο δίκαιη λύση για όλους. 
Όπως έχω άποψη για τα δασικά αυθαί-
ρετα, για τα κτίσµατα της κατηγορίας πέ-
ντε και άλλα πολλά. 

Αγαπώ τον Τόπο µου, τον Τόπο που 
ζω και θα παλεύω µε ρεαλισµό για την 
ανάπτυξη και τις προοπτικές του.

n Και φυσικά η «κλασική» ερώ-
τηση: γιατί ψήφος στη Ν∆ και όχι 
σε ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ή σε 
κάποιο άλλο κόµµα;  
Επιλογή της Νέας ∆ηµοκρατίας σηµαί-
νει: Κρατώ κάθε καλό που έγινε σε αυ-
τήν τη θητεία και διορθώνω ό,τι απαιτεί 
η ζωή και η πραγµατικότητα. ∆εν ρι-
σκάρω, δεν επαναλαµβάνω πειράµα-
τα, δεν γυρνάω πίσω. Κοιτάζω µπροστά 
στο µέλλον µε όνειρα, αυτοπεποίθηση 
και αισιοδοξία. Είµαστε η παράταξη του 
Κωνσταντίνου Καραµανλή, που δικαι-
ώθηκε σε όλες τις µεγάλες επιλογές της 
και που πάντα έβλεπε µπροστά και µα-
κριά στο µέλλον, ξεπερνώντας κάθε µί-
ζερη και εφήµερη πρόκληση. Όταν οι 
άλλοι απορρίπτουν τις συνεργασίες ου-
σιαστικά προκρίνουν την αυτοδυναµία 
της Νέας ∆ηµοκρατίας ως τη µόνη κυ-
βερνητική πρόταση, µια πρόταση που 
απαιτούν οι καιροί και η ανάγκη για στα-
θερότητα της Πατρίδας µας. Μακάρι τα 
κόµµατα που κυβέρνησαν να είχαν διδα-
χθεί από τα λάθη τους και να είχαν άλλες 
ρεαλιστικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, µε 
τη στάση τους αυτή αφήνουν τη Νέα ∆η-
µοκρατία να βλέπει και να αντιµετωπί-
ζει µόνη την πραγµατικότητα.  Έτσι, στο 
ερώτηµα των επόµενων εκλογών οι πο-
λίτες µε σκέψη, ωριµότητα και αισιοδο-
ξία θα δώσουν τη δική τους απάντηση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/



Τ
ον τρόπο µε τον οποίο 
λειτουργούσε και κινεί-
το «το κύκλωµα Παντσέ-
ρι» και ο ίδιος ο Ιταλός 

πρώην ευρωβουλευτής υπέρ του 
Μαρόκου εκτός από το Κατάρ πε-
ριγράφει η βελγική εφηµερίδα De 
Standaard, αναφέροντας ότι «για 
κάθε ψήφισµα κατά του Μαρό-
κου που θα µπορούσε να µπλοκά-
ρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 
οµάδα γύρω από τον Παντσέρι και 
τον Τζόρτζι θα λάµβανε το ποσό των 
50.000 ευρώ».

«∆ύο Ολλανδοί ακτιβιστές του 
Ριφ κάθονται στο φουαγέ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυ-
ξέλλες, στις 5 Ιουνίου 2018. Για 
εβδοµάδες αγωνίζονται για το Βρα-
βείο Ζαχάροφ, το ευρωπαϊκό βρα-
βείο για τους υπερασπιστές των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων. Θέλουν 
να προτείνουν τον Νασέρ Ζεφζά-
φι, τον Μαροκινό διαδηλωτή που 
τάχθηκε υπέρ του Ριφ και που πρέ-
πει να πληρώσει γι’ αυτό µε 20 χρό-
νια φυλάκιση. Τώρα µπορούν να 
παρουσιάσουν τον υποψήφιό τους 
στον ευρωβουλευτή Πιερ Αντό-
νιο Παντσέρι, τον πρόεδρο της επι-
τροπής ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
“Ακούσαµε ότι έπρεπε να είσαι µα-
ζί του για να τραβήξεις την προσοχή 
σε µια υποψηφιότητα”, είπε ο Τζα-
µάλ Αγιάου, εκπρόσωπος των ακτι-
βιστών του Ριφ» ξεκινά το άρθρο της 
Standaard.

Συνεχίζει αναφέροντας ότι 
«ένας βοηθός του Παντσέρι έρχεται 
να παραλάβει τους άνδρες: ο Φρα-

ντσέσκο Τζόρτζι (σύντροφος της 
κρατούµενης πλέον Ελληνίδας, τό-
τε αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Εύας Καϊλή). Θέλει 
µια προκαταρκτική συνέντευξη πριν 
από το ραντεβού. Σε έναν ενδιάµε-
σο χώρο, πριν ακόµα πουν λέξη, ο 
Τζόρτζι ρωτά, σύµφωνα µε τους άν-
δρες: «Υπάρχει η ιδέα να αποσύρε-
τε την υποψηφιότητα; Αυτό µπορεί 
να είναι καλύτερο για την περίπτω-
σή σας».

Σύµφωνα µε την εφηµερίδα, ο 
Τζόρτζι εξηγεί ότι µία τόσο µεγάλη 
τιµή για τον Ζεφζάφι δεν θα ακου-
γόταν καλά στις µαροκινές Αρχές, οι 
οποίες θα αναλάµβαναν ακόµα πιο 
σκληρά µέτρα στην περιοχή του Ριφ 
και γι’ αυτό ο Τζόρτζι τούς είπε ότι 
ίσως θα ήταν καλύτερο να σταµατή-
σουν να κάνουν λόµπινγκ.

Στις αρχές ∆εκεµβρίου 2022, 
κατέστη σαφές ότι η βελγική Αστυ-
νοµία ερευνούσε για µήνες δωρο-
δοκία βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου από το Κατάρ και το 
Μαρόκο. Ο Παντσέρι και ο βοηθός 
του συγκεκριµένα λέγεται ότι έπαι-
ξαν καθοριστικό ρόλο στις επιχει-
ρήσεις του Μαρόκου για να επη-
ρεάσει την ευρωπαϊκή πολιτική, 
αναφέρεται.

«Παίκτης µε επιρροή»
Επίσης, σηµειώνεται ότι ο Παντσέ-
ρι ήταν «παίκτης µε επιρροή» στην 
ευρωσοσιαλδηµοκρατική οµάδα, 
στην οποία ήταν για τρεις θητεί-
ες. Ως πρώην συνδικαλιστής, όταν 
ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2004, 

αρχικά ασχολήθηκε κυρίως µε τα 
δικαιώµατα των εργαζοµένων. Το 
2009 η προσοχή του στράφηκε στις 
εξωτερικές υποθέσεις. Προήδρευσε 
της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις 
µε τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. 
Παράλληλα, αναφέρεται ότι, µε το 
δεδοµένο ότι ο Αντόνι Παντσέρι µι-
λά µόνο ιταλικά, η επικοινωνία ήταν 
δύσκολη και ο Φραντσέσκο Τζόρ-
τζι είχε και τον ρόλο του διερµηνέα.

Η εφηµερίδα αναφέρει ότι το 
2017 ο Ιταλός προήδρευσε και στην 
Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµά-
των, κάτι που επέτρεψε να ασκήσει 
µεγάλη επιρροή στην ατζέντα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Σε 
αυτό τον ρόλο αποσπά επιδέξια την 
προσοχή από το Μαρόκο: οι παρα-
βιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω-
µάτων σε όλο τον κόσµο έχουν την 
προσοχή του – εκτός από αυτές στο 
Μαρόκο. Το 2017, για παράδειγµα, 
ο Παντσέρι επέστησε την προσο-
χή στην ανθρωπιστική κατάσταση 
στην Υεµένη, τα βίαια ξεσπάσµατα 
στο Μπουρούντι και τη δίωξη των 
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόµων στην Τσετσενία, 
αλλά όχι στους διαδηλωτές και τους 
δηµοσιογράφους που κρατούνταν 
σε µεγάλη κλίµακα από τις µαροκι-
νές Αρχές εκείνη την περίοδο», επι-
σηµαίνεται.

Υπογραµµίζεται επιπροσθέτως 
πως, όταν ευρωβουλευτές προσπά-
θησαν να θέσουν ψηφίσµατα για 
την κατάσταση στο Μαρόκο στην 
ηµερήσια διάταξη, πάντα καθυστε-
ρούσαν από τον Παντσέρι.

«Η Πορτογαλίδα πρώην ευρω-
βουλευτής Άννα Γκόµες, που δρα-
στηριοποιήθηκε στην ίδια οµάδα 
µε τον Παντσέρι από το 2004 έως 
το 2019, κάνει λόγο για «έξυπνες τα-
κτικές». «Ποτέ δεν καυχήθηκε για 
τις καλές του σχέσεις µε το Μαρό-
κο, αλλά µάλλον προσπάθησε να 
αποσπάσει την προσοχή».

Παντσέρι ο «σύµµαχος»
Σε διπλωµατικά έγγραφα που διέρ-
ρευσαν, ο Αντόνιο Παντσέρι περι-
γράφεται από τους Μαροκινούς ως 
σύµµαχος, ικανός να «καταπολεµή-
σει τον αυξανόµενο ακτιβισµό των 
εχθρών µας στην Ευρώπη», προ-
σθέτει η De Standaard.

Οι ακτιβιστές από την Ολλαν-
δία παρατηρούν επίσης ότι κάτι δεν 
πάει καλά αφού µίλησαν µε τον 
Παντσέρι για το λόµπινγκ τους για 
το Βραβείο Ζαχάροφ. Μέσω άλ-
λων ευρωβουλευτών, εξακολου-
θούν να καταφέρνουν να συγκε-
ντρώσουν αρκετές ψήφους για να 
προτείνουν τον Νάσερ Ζεφζάφι. 
Είναι µεταξύ των τριών τελευταί-
ων υποψηφίων. Τότε λαµβάνουν 
ένα τηλέφωνο. «Απλώς καθόµα-
σταν σε ένα εστιατόριο µε θαλασσι-
νά στις Βρυξέλλες όταν ένας ευρω-
βουλευτής κάλεσε γιατί µας έψαχνε 
ο βοηθός του Παντσέρι. Έπρεπε να 

πάµε αµέσως, ο Παντσέρι ήθελε να 
µας µιλήσει», λέει ο Τζαµάλ Αγιά-
ου. Καθώς οι άνδρες επιστρέφουν 
στο Κοινοβούλιο, τους συναντούν 
τέσσερις άγνωστοι άνδρες. ∆ύο 
Μαροκινοί, δύο Ιταλοί. «Είπαν ότι 
έρχονταν να µας πάρουν για τη συ-
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MOROCCO GATE
Παντσέρι και υπέρ 

του Ραμπάτ
Το ιστορικό της «συνεργασίας» µε την αφρικανική χώρα, οι συναντήσεις,

οι πληρωµές και η δράση όσων εµπλέκονται στο σκάνδαλο µέσα στο Ευρωκοινοβούλιο

Το Μαρόκο βρισκόταν σε στενή επαφή µε τον Παντσέρι για χρόνια. 
Ήδη από το 2013, Μαροκινοί διπλωµάτες τον συµβουλεύτηκαν 
σχετικά µε την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύµφωνα 
µε διπλωµατικά έγγραφα που είχαν προηγουµένως διαρρεύσει στη 
λεγόµενη µαροκινή παραλλαγή του Wikileaks.



νάντηση µε τον Παντσέρι. Στον 
δρόµο ρώτησαν µε ποιους πολιτι-
κούς είχαµε ήδη µιλήσει», προσθέ-
τει ο Αγιάου.

Όταν φτάνουν στο κτίριο του 
Κοινοβουλίου, οι άγνωστοι άν-
δρες δεν µπαίνουν. Εξαφανίζονται. 

«Μας ξεγέλασαν», λέει ο Αγιάου. 
«Αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε κα-
θόλου ραντεβού. Αυτοί οι άνδρες 
µας είχαν ρωτήσει για τις επαφές 
µας. Αλλά ήταν ο βοηθός του Πα-
ντσέρι (ο Τζόρτζι) που µας παρέσυ-
ρε εκεί», συµπληρώνει.

Το ιστορικό
της «συνεργασίας» 
Το Μαρόκο βρισκόταν σε στενή 
επαφή µε τον Παντσέρι για χρό-
νια. Ήδη από το 2013, Μαροκι-
νοί διπλωµάτες τον συµβουλεύτη-
καν σχετικά µε την ψηφοφορία στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύµφω-
να µε διπλωµατικά έγγραφα που 
είχαν προηγουµένως διαρρεύσει 
στη λεγόµενη µαροκινή παραλλα-
γή του Wikileaks. Το 2014 και το 
2015, ένας ανώνυµος χάκερ που 
χρησιµοποιεί το ψευδώνυµο «Chris 
Coleman» κυκλοφόρησε ένα µεγά-
λο µέρος κρατικών µυστικών εγ-
γράφων από το Μαρόκο. Στα έγ-
γραφα, ο Παντσέρι περιγράφεται 
από τους Μαροκινούς ως σύµµα-
χος, ικανός να «καταπολεµήσει τον 
αυξανόµενο ακτιβισµό των εχθρών 
µας στην Ευρώπη». Σύµφωνα µε τα 
τηλεγραφήµατα, υιοθετεί µια έξυ-
πνη στάση, µερικές φορές παίρνει 
µια επικριτική θέση, αλλά τελικά 
θα βοηθούσε στην προώθηση φι-
λοµαροκινών προτάσεων µέσω του 
Κοινοβουλίου. Όπως µια αλιευτική 
συµφωνία για την οποία το κοινο-
βούλιο πρέπει να ψηφίσει το 2013, 
ενώ αρκετοί πολιτικοί δεν έχουν 
ακόµη πειστεί πλήρως.

∆εν υπάρχουν πληρωµές στα 
έγγραφα που διέρρευσαν, αναφέ-
ρει η εφηµερίδα. Είναι µέρος της 
δουλειάς ενός ευρωβουλευτή να 
έχει επαφή µε ξένους διπλωµά-
τες που προσπαθούν να τον πεί-
σουν. Αλλά στην υποτιθέµενη υπό-
θεση διαφθοράς, η γραµµή µεταξύ 
του λόµπινγκ, της επιρροής και της 
δωροδοκίας καθίστατο όλο και πιο 
θολή. Αυτό συνέβαινε, µεταξύ άλ-
λων, στο πλαίσιο µιας ειδικής επι-
τροπής αποτελούµενης από Μαρο-
κινούς και βουλευτές της Ε.Ε., µε 
σκοπό την ενίσχυση της συνεργασί-
ας. Ο Παντσέρι ηγήθηκε αυτής της 
επιτροπής µέχρι το 2019 µαζί µε τον 
Μαροκινό διπλωµάτη Αµοπντερα-
χίµ Ατµούν. Η βελγική ∆ικαιοσύνη 
υποπτεύεται ότι δωροδόκησε τον 
Παντσέρι, σύµφωνα µε δικαστικά 
έγγραφα αναφέρει το άρθρο.

Σε συνέντευξη του 2018 σε µα-
ροκινή εφηµερίδα, ο Ατµούν εξηγεί 
πόσο σηµαντική είναι η συγκεκρι-
µένη επιτροπή για το µαροκινό λό-
µπι. ∆ίνει στο Μαρόκο άµεση πρό-
σβαση στους ευρωβουλευτές, οι 
οποίοι στη συνέχεια πείθονται. Ο 
Ατµούν εξηγεί γιατί το Μαρόκο δί-
νει τόση ενέργεια για να επηρεάσει 
αυτούς τους πολιτικούς: «Όλες οι δι-
απραγµατεύσεις µεταξύ του Μαρό-
κου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τελειώνουν στο τραπέζι των ψηφο-
φοριών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. Αυτό είναι το πιο δύσκολο 
βήµα στη διαδικασία. Γι’ αυτό η συ-
νεχής παρουσία µας στο κοινοβού-
λιο είναι απαραίτητη για να πετύ-
χουν οι προσπάθειές µας».

Η µαταίωση
των τροπολογιών
για το Μαρόκο
Μέσω της επιτροπής, οι Μαροκι-
νοί µπόρεσαν να «µαταιώσουν» 147 
ευρωπαϊκές τροπολογίες που ήταν 
αντίθετες µε τα µαροκινά συµφέρο-
ντα εκείνη τη χρονιά, λέει ο Ατµούν 
στη συνέντευξη, σύµφωνα µε την 
De Standaard.

Τα αρχεία της Ε.Ε. δείχνουν ότι 
πολλές τροπολογίες απορρίφθηκαν 
πράγµατι το 2018, οι οποίες αφο-
ρούν φάκελο που βρίσκεται «στην 
κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων» 
για το Aτµούν: τη ∆υτική Σαχάρα.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι 
όσον αφορά συγκεκριµένα σηµα-
ντικά ψηφίσµατα «οι δύσκολοι ευ-
ρωβουλευτές λαµβάνουν επιστολή 
από τον Μαροκινό πρέσβη που τους 
ζητεί να αποσύρουν συγκεκριµένες 
τροπολογίες για τη ∆υτική Σαχάρα, 
λέγοντας ότι είναι “µη εποικοδοµη-
τικές”».

Ταυτόχρονα, σηµειώνεται ότι 
µετά την αποχώρησή του από την 
Ευρωβουλή το 2019, ο Παντσέρι 
παραµένει ενεργός στα παρασκή-
νια. Ίδρυσε τη ΜΚΟ των Βρυξελ-
λών Fight Impunity για να ασκήσει 
πίεση για τα ανθρώπινα δικαιώµα-
τα. Στην πραγµατικότητα, η ΜΚΟ 
χρησιµεύει ως κάλυµµα για µίζες 
από το Μαρόκο και το Κατάρ, επι-
σηµαίνεται στο άρθρο.

«Είχε µια ολόκληρη κλίκα πί-
σω του», λέει η Κάτι Πίρι, εκείνη 
την εποχή µέλος της ευρωπαϊκής 
οµάδας των Σοσιαλδηµοκρατών. 
«Ο Παντσέρι είχε φύγει, αλλά οι 
πρώην συνεργάτες του ήταν ακόµη 
στο Κοινοβούλιο». Ανάµεσά τους ο 
Τζόρτζι, ο οποίος εργάστηκε για τον 
Ιταλό βουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο 
και ξεκίνησε σχέση µε την Ελληνί-
δα βουλευτή Εύα Καϊλή, σηµειώνει 
η εφηµερίδα και προσθέτει ότι η Κα-
ϊλή συνελήφθη από τότε και η οµο-
σπονδιακή εισαγγελία ζήτησε την 
άρση της ασυλίας του Κοτσολίνο.
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Για κάθε ψήφισµα κατά του Μαρόκου που
θα µπορούσε να µπλοκάρει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η οµάδα των Παντσέρι
και Τζόρτζι λάµβανε το ποσό των 50.000 ευρώ



Ρον Ντεσάντις 
Κρίσιµη χρονιά για τον 44χρονο Ρον Ντεσά-
ντις. Ο πολύ δηµοφιλής κυβερνήτης της Φλό-
ριντα, ο οποίος επανεξελέγη πανηγυρικά το 
Νοέµβριο επικεφαλής αυτής της νοτιοανατο-
λικής αµερικανικής πολιτείας, αναµένεται να 
ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στις προ-
κριµατικές εκλογές των Ρεπουµπλικάνων για 
τις προεδρικές εκλογές του 2024.
Αυτός ο ανερχόµενος αστέρας του συντηρη-
τικού στρατοπέδου θα αντιµετωπίσει σ’ αυ-
τή την περίπτωση τον πρώην µέντορά του, τον 
Ντόναλντ Τραµπ, ο οποίος τον αποκαλεί πλέ-
ον «Ron de Sanctimonius», «Ρον ο Υποκρι-
τής».
 

- Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα -
Η Γενική ∆ιευθύντρια του ∆ιεθνούς Νοµι-
σµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) Κρισταλίνα Γκεορ-
γκίεβα θα είναι το 2023 στην πρώτη γραµµή 
για την αντιµετώπιση µιας κρίσης χρέους σε 
µεγάλη κλίµακα.
Η πανδηµία και η ρωσοουκρανική σύγκρου-
ση έχουν αποδυναµώσει την παγκόσµια οι-
κονοµία, έχουν προκαλέσει µια έκρηξη του 
κρατικού δανεισµού και τροφοδοτήσει έναν 
ιλιγγιώδη πληθωρισµό. Ανάµεσα στην άνοδο 
των επιτοκίων και την ύφεση που παρανοµεύ-
ει, µερικές πιο ευάλωτες χώρες κινδυνεύουν 
µε στάση πληρωµών.

- Μποµπ Άιγκερ -
Ο Μποµπ Άιγκερ, ο οποίος κλήθηκε το Νο-
έµβριο να αναλάβει και πάλι επικεφαλής 
της Disney, έχει στη διάθεσή του δύο χρό-
νια για να διασώσει την κληρονοµιά του και 
να καλύψει τις απώλειες από τις πλατφόρµες 
streaming, µε τις οποίες η γιγάντια αµερικανι-
κή εταιρεία της ψυχαγωγίας θέλησε να επιτε-
θεί στο Netflix. Ο προκάτοχός του, ο Μποµπ 
Τσάπεκ, ο οποίος αποχώρησε χωρίς τυµπα-
νοκρουσίες, είχε προκαλέσει την οργή του κυ-
βερνήτη της Φλόριντα Ρον Ντεσάντις επικρί-
νοντας το νόµο του «Μην λες γκέι». Ο νόµος 
αυτός απαγορεύει τη διδασκαλία θεµάτων 
που συνδέονται µε το σεξουαλικό προσανα-
τολισµό και την ταυτότητα φύλου στη στοιχει-
ώδη εκπαίδευση. Σε αντίποινα, ο Ντεσάντις 
κατήργησε το ιδιαίτερο καθεστώς που είχε 
από τα χρόνια του 1960 το πάρκο ψυχαγωγίας 
Disney World στη Φλόριντα.
 

- Ονς Ζαµπέρ -
Πρώτη γυναίκα από τον αραβικό κόσµο που 
διεκδίκησε τον τελικό του τουρνουά του Γου-
ίµπλετον, η Τυνήσια τενίστρια Ονς Ζαµπέρ 
έχει δύο στόχους για τη νέα χρονιά: να γίνει 
No 1 στον κόσµο και να κερδίσει ένα τουρ-
νουά του Γκραν Σλαµ. ∆εύτερη στον κόσµο 
και ηλικίας 28 ετών, είναι σταρ στην Τυνησία, 
όπου ο υπουργός Αθλητισµού της απένειµε 
τον τίτλο της «Υπουργού της Ευτυχίας». Η τενί-
στρια, η οποία άρχισε να ανεβαίνει στην επαγ-
γελµατική κατάταξη το 2018, έκανε όλη τη χώ-
ρα της να αγαπήσει το τένις.
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Από τον κυβερνήτη της Φλόριντα, τον ρεπουµπλικάνο Ρον Ντεσάντις, µέχρι τον γάλλο σταρ 
του µπάσκετ Βικτόρ Γουεµπανιαµά, περνώντας από την πρόεδρο της Ταϊβάν Τσάι Ινγκ-γουέν: 

δέκα προσωπικότητες που αναµένεται να πρωταγωνιστήσουν στον κόσµο το 2023.

Ποιοι αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν το 2023

- Πρίγκιπας Χάρι -
Μετά την ηχηρή αποχώρησή του από τη βασιλική οικογένεια µε τη σύζυγό του 

Μέγκαν το 2020, τη συνέντευξη-σοκ που έδωσε το 2021, και µια σειρά ντοκι-
µαντέρ που µεταδόθηκε από το Netflix στις 8 ∆εκεµβρίου, ο πρίγκιπας Χάρι 

εκδίδει τον Ιανουάριο τα αποµνηµονεύµατά του.
Το βιβλίο αυτό µε τίτλο «Spare» (Εφεδρικός, Αναπληρωµατικός) υπάρχει κίν-
δυνος να προκαλέσει µεγάλο θόρυβο, µερικούς µήνες πριν από τη στέψη του 

πατέρα του, του Καρόλου, στις 6 Μαΐου.



- Σίντνεϊ Μακλάφλιν -
Η Αµερικανίδα Σίντνεϊ Μακλάφλιν, πρώτη 
δροµέας που έσπασε το όριο των 51 δευτερο-
λέπτων στα 400 µέτρα µετ’ εµποδίων, αναµέ-
νεται ότι θα διαπρέψει στο επόµενο παγκό-
σµιο πρωτάθληµα στίβου, τον Αύγουστο στη 
Βουδαπέστη. Η 23χρονη πρωταθλήτρια, η 
οποία έχει ήδη κονιορτοποιήσει τέσσερις φο-
ρές το παγκόσµιο ρεκόρ (50’68) του αθλήµα-
τός της, έχει αφήσει να εννοηθεί πως µπορεί 
να δοκιµάσει τα 400 µέτρα ή τα 100 µέτρα µετ’ 
εµποδίων.
 

- Πίτερ Όµπι -
Θα κάνει άραγε την έκπληξη στις προεδρικές 
εκλογές που θα διεξαχθούν το Φεβρουάριο στη 
Νιγηρία; Ο Εργατικός Πίτερ Όµπι θέλει να εν-
σαρκώσει την αλλαγή που περιµένει η νεολαία 
της πιο πολυάνθρωπης χώρας της Αφρικής, δια-
δεχόµενος τον πρόεδρο Μουχαµαντού Μπουχά-
ρι. Αυτός ο 61χρονος καθολικός, ο οποίος υπο-
στηρίζει πως έχει το ίδιο ρολόι εδώ και 17 χρόνια 
και πως τα παπούτσια που φοράει κοστίζουν λι-
γότερο από 60 ευρώ, εµφανίζεται ως ο αδιάφθο-
ρος υποψήφιος απέναντι στους αντιπάλους του 
των δύο κύριων κοµµάτων της Νιγηρίας.

- Μάργκοτ Ρόµπι -
Θα ενσαρκώσει την «Μπάρµπι» στο πλευ-

ρό του Ράιαν Γκόσλινγκ στην πολυαναµενό-
µενη ταινία της φεµινίστριας σκηνοθέτιδας 

Γκρέτα Γκέργουιγκ, µετά θα συναντήσει τον 
Μπραντ Πιτ στην ταινία «Babylon» του Ντά-
µιεν Σαζέλ: η αυστραλή σταρ Μάργκοτ Ρό-
µπι συνεχίζει την ερχόµενη χρονιά τη θεα-

µατική άνοδό της στο Χόλιγουντ.

- Βικτόρ Ουεµπανιαµά -
Ο «εξωγήινος» Βικτόρ Ουεµπανιαµά πιστεύ-
εται ευρύτατα ότι τον ερχόµενο Ιούνιο θα εί-
ναι ο µπασκετοµπολίστας υπ’ αριθµόν ένα του 
επόµενου ντραφτ του NBA, του φυτώριου από 
το οποίο αντλούν οι οµάδες του αµερικανικού 
πρωταθλήµατος.
Με ύψος 2,21 µ., µόλις που έχει ενηλικιω-
θεί, όµως ήδη τον παρακολουθεί από κο-
ντά το αµερικανικό κοινό. Παίζει για τους 
Metropolitans 92 (οµάδα του Παρισιού), τα 
µατς των οποίων αναµεταδίδονται στις ΗΠΑ, 
κάτι πρωτοφανές για ένα µη αµερικανικό 
πρωτάθληµα και έναν µη αµερικανό παίκτη.

- Τσάι Ινγκ-βεν -
Πρόεδρος της Ταϊβάν από το 2016, η Τσάι 

Ινγκ-βεν θα πρέπει να αντιµετωπίσει τους επό-
µενους µήνες την αυξανόµενη πίεση της Κί-
νας, που έχει πολλαπλασιάσει τις επιδροµές 
στον εναέριο χώρο του νησιού, το οποίο από 
το 1949 έχει αποσπαστεί από την ηπειρωτι-

κή χώρα. Τον περασµένο Αύγουστο, οι εντά-
σεις έφθασαν σε νέο πρωτοφανές επίπεδο µε-

τά την επίσκεψη στην Ταϊβάν της προέδρου 
της αµερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων 
Νάνσι Πελόζι, στην οποία το Πεκίνο απάντη-

σε µε µεγάλα στρατιωτικά γυµνάσια.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ/ 17
Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR

EE

Ποιοι αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν το 2023
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Edson Arantes do Nascimento

VIVA O REI!
Ζ

ώντας µία ζωή σαν να 
ήταν χίλιες. Φτάνοντας 
στο στόµα ως όνοµα και 
στα µάτια ως εικόνα, σε 

κάθε ποδοσφαιρική-και όχι µόνο- 
γειτονιά του πλανήτη. O Πελέ, ξεκι-
νώντας την βασιλεία του, αρχίζοντας 
να συστήνεται -για τα καλά- αλλά και 
να κατακτά τον κόσµο, από τα γήπε-
δα της Σουηδίας, όταν σε ηλικία 17 
ετών και εννέα µηνών κατέκτησε το 
πρώτο-από τα τρία συνολικά που πή-
ρε- Μουντιάλ.

Πόσοι στ΄ αλήθεια άνθρωποι 
έχουν το προνόµιο τέτοιας µεγάλης δι-
άρκειας στη δηµοφιλία σε δισεκατοµ-
µύρια ανθρώπους στον κόσµο, µέσα 
σε διαφορετικές ηλικίες και γενιές;\

Ο Πελέ «έφυγε», έχοντας... πέσει 
και σηκωθεί όρθιος σε µάχες δυσκο-
λότερες από εκείνες που κέρδισε µέ-
σα στα γήπεδα γράφοντας Ιστορία, 
µάχες ζωής, κουνώντας δυνατά το χέ-
ρι του στον αέρα, όπως συνήθιζε να 
κάνει όλες τις προηγούµενες φορές, 
αλλά όχι αυτή.

Πριν δηµιουργηθεί ο θρύλος, 
ο Πελέ γεννήθηκε ως Έντσον Αρά-
ντες ντο Νασιµέντο (Edson Arantes 
do Nascimento). Ο θρύλος, το «µαύ-
ρο µαργαριτάρι» (Perola negra) του 
παγκοσµίου ποδοσφαίρου, γεννήθη-
κε  στις 23 Οκτωβρίου 1940, στην πό-
λη Τρες Κορασόες (σ.σ: στα ελληνικά 
σηµαίνει τρεις καρδιές) της πολιτείας 
Μίνας Ζεράις της Βραζιλίας.

Ήταν το πρώτο παιδί από τα τρία 
της οικογένειας και βαφτίστηκε Έντι-
σον προς τιµή του εφευρέτη Τόµας 
Έντισον (καθώς το ηλεκτρικό ρεύµα 

έφτασε στη γενέθλια πόλη του, λίγο 
καιρό πριν από τη γέννηση του Πελέ) 
και στη συνέχεια αφαιρέθηκε το «ι» 
από το όνοµα.

Τα τελευταία χρόνια αντιµετώπι-
σε προβλήµατα υγείας. Έδινε µάχες, 
ενώ µπήκε -ξανά- στο νοσοκοµείο στις 
29 Νοεµβρίου, µε λοίµωξη του ανα-
πνευστικού, αλλά και για να επανεξε-
τάσουν οι γιατροί την αγωγή του για 
την αντιµετώπιση του καρκίνου παχέ-
ος εντέρου, και έχοντας ολοκληρώσει 
στα τέλη Απριλίου τον τελευταίο γύ-
ρο θεραπείας. Ο Πελέ, υποβλήθηκε 
σε χειρουργική επέµβαση για αφαί-
ρεση όγκου τον Σεπτέµβριο του 2021.

Έτσι κι αλλιώς, οι δηµόσιες εµφα-
νίσεις του είχαν ήδη µειωθεί πριν από 
την πανδηµία της Covid-19 και έκτοτε 
έχει κάνει λίγες εξόδους από το σπίτι 
του κοντά στο Σάντος.

Ο Πελέ, ένας από τους 20 πιο ση-
µαντικούς ανθρώπους του 20ου αιώ-
να σύµφωνα µε το περιοδικό Time, 
ο µόνος παίκτης που έχει κατακτή-
σει τρία Παγκόσµια Κύπελλα, υπέ-
φερε από προβλήµατα στο ισχίο εδώ 
και χρόνια και δεν µπορούσε να περ-
πατήσει χωρίς βοήθεια, έχοντας µά-
λιστα διαψέυσει µέσω αυτών τον γιο 
του, Εντίνιο, που είχε πει ότι ο πατέρας 
του βρισκόταν σε κατάθλιψη.

Τα παιδικά του χρόνια
Τα παιδικά χρόνια ήταν φτωχικά. 
Αναγκαζόταν να παίζει µπάλα γεµίζο-
ντας τις κάλτσες του µε χαρτιά, αφού 
η οικογένειά του δεν είχε την οικονο-
µική δυνατότητα να του αγοράσει πα-
πούτσια.

Ο πατέρας του Ζοάο Ράµος ντο 
Νασιµέντο, ελπιδοφόρος διεθνής 
ποδοσφαιριστής αγωνιζόµενος ως 
κεντρικός επιθετικός, που ένας σοβα-
ρός τραυµατισµός στα 25 του τον υπο-
χρέωσε να σταµατήσει, ήθελε ο γιος 
του να ακολουθήσει τον δρόµο του, 
σε αντίθεση µε την µητέρα του ∆όνα 
Σελέστε. Θέλοντας να βοηθηθεί οικο-
νοµικά και να µπορέσει να αγοράσει 
δική του µπάλα δούλευε σε καταστή-
µατα τσαγιού ως υπάλληλος και γυά-
λιζε παπούτσια έξω από τους κινηµα-
τογράφους.  

Ο Πελέ σχολείο κατάφερε να πάει 
µόνο µέχρι την τέταρτη τάξη της πρω-
τοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο δρόµος 
που θα έπρεπε να περπατήσει ήταν 
διαφορετικός.

 «Έζησα µια ευτυχισµένη παιδική 
ηλικία. Ο µπαµπάς µου, µού έλεγε ότι 
για να είσαι ποδοσφαιριστής χρειάζε-
σαι συκώτι. Είναι ένα θεµελιώδες όρ-
γανο του ανθρώπου, αν δεν λειτουρ-
γεί καλά τότε δεν είσαι καλά. Είναι 

σαν την καρδιά. Ο µπαµπάς µου ήταν 
ποδοσφαιριστής, ήταν Νο 9, είχε ση-
µειώσει πολλά γκολ µε κεφαλιές. Το 
µόνο πράγµα που ήθελα, να µου δώ-
σει ο Θεός ήταν να παίξω όπως και ο 
πατέρας µου. Μία από τις καλύτερες 
συµβουλές του: «Μην νοµίζεις ότι εί-
σαι καλύτερος ή πιο σηµαντικός από 
τους άλλους, είσαι ίδιος, οπότε να τους 
σέβεσαι όλους», είπε ο διάσηµος Βρα-
ζιλιάνος, µιλώντας στην εκποµπή της 
ιταλικής τηλεόρασης «Che Tempo che 
fa» (Πως είναι ο καιρός).

Όταν έγινε... Πελέ  
και «Βασιλιάς»
Κι αν το όνοµα Πελέ είναι γνωστό 
σε όλο τον κόσµο, εκείνος είχε δηλώ-
σει πως δεν γνωρίζει πως προέκυψε 
το προσωνύµιο και επίσης ότι δεν του 
άρεσε, σηµειώνοντας ότι δεν υποδη-
λώνει κάτι στην πορτογαλική γλώσ-
σα («Το όνοµά µου είναι Εντσον, µετά 
άρχισαν να µε αποκαλούν Πελέ. ∆εν 
µου άρεσε. Θαύµαζα τον Τόµας Εντι-
σον, είναι σηµαντικός! »). Όταν πολύ 
αργότερα ένας θεολόγος του είπε ότι 
η λέξη αυτή υπάρχει στην Βίβλο και 
στα εβραϊκά σηµαίνει θαύµα, άλλαξε 
την άποψή του.

Του το «κόλλησε» ένας συµµα-
θητής του στο σχολείο. Μέχρι σήµε-

ρα υπάρχουν δύο εκδοχές για το πώς 
προέκυψε. Η πρώτη αναφέρει πως 
µία ηµέρα που έπαιζε ποδόσφαιρο, 
στα χωράφια του Τρες Κορασόες µε 
τους φίλους του, µε µία αυτοσχέδια 
µπάλα φτιαγµένη µε πανιά και χαρτιά 
κάποια στιγµή βρήκε πεταµένη, κοντά 
σε σταθµό του τρένου µία παλιά, ξε-
φούσκωτη, χαλασµένη, αλλά δερµά-
τινη µπάλα. Έτσι και το pele που ση-
µαίνει δέρµα σε πολλές λατινογενείς 
γλώσσες. Η έτερη εκδοχή, είναι πως 
το όνοµα προήλθε όταν ο ίδιος φώνα-
ζε λανθασµένα τον αγαπηµένο παίκτη 
του «Μπιλέ», τερµατοφύλακα της Βά-
σκο ντα Γκάµα.

 Όσο για το «βασιλιάς», είναι ένας 
τίτλος που του δόθηκε από τον θεα-
τρικό συγγραφέα Νέλσον Ροντρίγκες 
όταν ήταν µόλις 17 ετών.

Ο Πελέ και οι... άλλοι
Ο Πέλε στο πέρασµα των χρόνων 
τέθηκε σε σύγκριση µε τους άλλους 
µεγάλους στην Ιστορία του ποδο-
σφαίρου, Ντι Στέφανο, Κρόιφ, Μαρα-
ντόνα και τους... νεότερους Μέσι και 
Κριστιάνο Ρονάλντο. Σίγουρα αυτή η 
σύγκριση µεταξύ τους δεν είναι µόνο 
άδικη, αλλά και αδύνατη, όπως υπο-
γράµµισε πρόσφατα η ισπανική εφη-
µερίδα Marca: διαφορετικά χρόνια, 
γήπεδα, διαιτησία, µπάλες, φυσική 
ικανότητα. Άλλωστε το ποδόσφαιρο 
είναι διαφορετικό, και τίποτα δεν εί-
ναι το ίδιο, σε οποιοδήποτε είδος ζω-
ής, όπως πριν από 50 χρόνια. 

Πάντως σίγουρα λίγοι είναι εκεί-
νοι που αµφισβητούν την ιστορική αξι-
οπιστία του Σέζαρ Λουίς Μενότι, πα-

Ο Πελέ «έφυγε», έχοντας... πέσει και σηκωθεί όρθιος σε µάχες
δυσκολότερες από εκείνες που κέρδισε µέσα στα γήπεδα γράφοντας
Ιστορία, µάχες ζωής, κουνώντας δυνατά το χέρι του στον αέρα, όπως

συνήθιζε να κάνει όλες τις προηγούµενες φορές, αλλά όχι αυτή
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γκόσµιου πρωταθλητή το 1978 µε την 
Αργεντινή, που υποστήριξε, παρά το 
γεγονός ότι στην... συζήτηση «συµµε-
τείχαν» τρεις Αργεντινοί: «Αυτός, για 
εµένα, ήταν ο καλύτερος στην Ιστορία. 
Ο Πελέ είχε τα πάντα, δεν του έλει-
πε τίποτα: µια προνοµιακή σωµατική 
διάπλαση, ένας παίκτης που κέρδιζε 
τις µονοµαχίες, ηγέτης σαν τους θε-
ούς... Ήταν ο µεγαλύτερος, ο καλύτε-
ρος όλων των εποχών».

Εκείνος έχει πει:  «Ο κόσµος µε 
ρωτάει πότε θα γεννηθεί ο νέος Πε-
λέ. Ποτέ! Οι γονείς µου έκλεισαν το 
εργοστάσιο παραγωγής. Όταν ο Μέ-
σι βάλει 1.283 γκολ σαν εµένα και πά-
ρει τρία Μουντιάλ, το βλέπουµε», τό-
νιζε συχνά.

«Στις 19 Νοεµβρίου 1969 σηµεί-
ωσα το 1000ο γκολ µου στο Μαρακα-
νά, έχω ακόµα την µπάλα. Έζησα µε-
ρικές σηµαντικές στιγµές µε όλους», 
ανέφερε.

Η αµφισβήτηση 
και η απάντηση
Κι αν το βασικό επιχείρηµα όσων αµ-
φιβάλουν για την πρωτοκαθεδρία του 
είναι ότι δεν έπαιξε ποτέ σε ευρωπα-
ϊκή οµάδα, όπου ο συντελεστής δυ-
σκολίας είναι υψηλότερος σε σχέ-

ση µε το βραζιλιάνικο πρωτάθληµα, 
η απάντηση έρχεται από την ίδια την 
Ιστορία.  Παρά τις πιέσεις που ασκού-
σαν οι µεγάλοι σύλλογοι της Ευρώπης 
για να τον αποκτήσουν, ο Πελέ παρέ-
µεινε στη Σάντος 19 χρόνια λόγω της 
µεγάλης του αγάπης για την οµάδα, 
αλλά και λόγω της απαγόρευσης που 
ασκούσε η κυβέρνηση της χώρας, 
µιας και ο πρόεδρός της Ζάνιο Κου-
άδρος το 1961 τον κήρυξε «εθνικό θη-
σαυρό», για να τον εµποδίσει να φύ-
γει.

Η πορεία, το στυλ
και τα ρεκόρ του
Αγωνίστηκε ως δεύτερος επιθετικός. 
Η τεχνική κατάρτιση και η αθλητικό-
τητά του επαινέθηκαν παγκοσµίως, 
και κατά τη διάρκεια της καριέρας του 
ήταν γνωστός για την άριστη ντρίµπλα 
και πάσα του, την εξαιρετική του ικα-
νότητα στο ψηλό παιχνίδι, την δηµι-
ουργικότητά του, αλλά και την µεγά-
λη του έφεση στο σκοράρισµα.

Έπαιξε για 19 χρόνια στη Σά-
ντος (1956-1974) µε τον εντυπωσι-
ακό απολογισµό των 658 τερµάτων 
σε 639 αναµετρήσεις! Στην συνέχεια 
πήγε στις ΗΠΑ για να παίξει επί τρία 
χρόνια στον Κόσµο της Νέας Υόρκης 

(37 γκολ σε 64 συµµετοχές), του οποί-
ου ανακηρύχθηκε επίτιµος πρόεδρος 
το 2010.

Ο Πελέ τελείωσε την πολυετή κα-
ριέρα του µε τον Κόσµο της Νέας Υόρ-
κης.

Επίσηµα, ο «Βασιλιάς του Ποδο-
σφαίρου» πέτυχε 753 γκολ σε 813 παι-
χνίδια. Από αυτά, τα 77 (σε 91 αγώ-
νες) µε την εθνική Βραζιλίας, αριθµός 
που τον κρατάει ακόµα στην κορυφή 
των σκόρερ της selesao, πλέον όµως 
από το Μουντιάλ του Κατάρ, µαζί µε 
τον Νεϊµάρ. Εκείνος και όχι µόνο, συ-
νηθίζει να αναφέρει τον αριθµό 1283 
µιλώντας για τα γκολ, υπολογίζοντας 
εκείνα σε ανεπίσηµα παιχνίδια (1281 
σε 1363 παιχνίδια σύµφωνα µε την 
FIFA).

Μεταξύ άλλων, κατέχει το παγκό-
σµιο ρεκόρ επίτευξης χατ-τρικ (92!!!), 
έχει θέση στο βιβλίο «Guinness 
World Records» για τα ρεκόρ-γκολ 
και το ρεκόρ για τον µικρότερο σε ηλι-
κία ποδοσφαιριστή που έπαιξε σε τε-
λικό Μουντιάλ και κατέκτησε το τρό-
παιο, καθώς το 1958 στον αγώνα µε 
την Σουηδία, ήταν 17 ετών και 249 
ηµερών!

Κατέκτησε τρία Μουντιάλ (1958, 
1962, 1970) µε την εθνική οµάδα της 

Βραζιλίας, µε πρώτο, εκείνο στην 
Σουηδία, σε ηλικία 17 ετών και 9 µη-
νών.

«Το Παγκόσµιο Κύπελλο στη 
Σουηδία το ‘58; ∆εν φαντάστηκα να 
κληθώ σε εκείνη την ηλικία. Υπήρ-
χαν πολλοί άνθρωποι διαφορετικοί 
από τους Βραζιλιάνους (σ.σ: η πρώτη 
φορά που ο Πέλε έφυγε από τη Βρα-
ζιλία), όταν φτάσαµε στο αεροδρόµιο, 
δεν υπήρχαν µαύροι. ∆εν µπορώ να 
ξεχάσω το γκολ στον τελικό. Και σή-
µερα σκέφτοµαι πόσο καλός ήταν ο 
Θεός προς εµένα», έχει πει. 

Ο Πελέ, θεωρείται ως ο καλύτε-
ρος ποδοσφαιριστής του 20ού αιώ-
να από την FIFA και την ∆ιεθνή Οµο-
σπονδία Ιστορίας και Στατιστικής 
Ποδοσφαίρου (IFFHS). Κατά την δι-
άρκεια της καριέρας του, ήταν για µε-
γάλη περίοδο ο καλύτερα αµειβόµε-
νος αθλητής στον κόσµο. Κατέχει τους 
τίτλους «Ποδοσφαιριστής του Αιώνα» 
από τη FIFA, «Αθλητής του Αιώνα» 
από την Ολυµπιακή Επιτροπή και εί-
ναι µέλος του ποδοσφαιρικού Hall of 
Fame. To 1999 εξελέγη Ποδοσφαιρι-
στής του Aιώνα µετά από ψηφοφορία 
των νικητών (1956-1999) της Χρυ-
σής Μπάλας του περιοδικού France 
Football. Το 2000, σε παγκόσµια δη-
µοσκόπηση της FIFA στο ∆ιαδίκτυο 
µε το ερώτηµα ποιος είναι καλύτε-
ρος ποδοσφαιριστής όλων των επο-
χών, ήρθε δεύτερος µε 18%, πρώτος 
µε 53,60% ήρθε ο Μαραντόνα, ενώ 
αντίθετα, στην ψηφοφορία της FIFA 
«Football family» και των αναγνω-
στών του περιοδικού FIFA Magazine 
ο Πελέ ήρθε πρώτος µε 72% των ψή-
φων. Στην ψηφοφορία των ειδικών 
αθλητικογράφων, ο Πελέ ήρθε πρώ-
τος µε 1.705 βαθµούς και δεύτερος ήρ-
θε ο Γιόχαν Κρόιφ µε 1.303. Σε ψηφο-
φορία στην Βραζιλία για τον καλύτερο 
ποδοσφαιριστή του αιώνα ήρθε πρώ-
τος, µε δεύτερο τον Γκαρίντσα.

«Ανέκδοτες ιστορίες»
Πολλές είναι οι ιστορίες που περι-
βάλουν -και δηµιούργησαν- τον θρύ-
λο του Πελέ. Ο Γκιγιέρµο Βελάσκες, 
ο πρώην διαιτητής, πρωταγωνίστη-
σε σε µία από αυτές. Ήταν 18 Ιουνί-
ου 1968, στην Μπογκοτά, σε µια φιλι-
κή συνάντηση µεταξύ Σάντος και της 
εθνικής Κολοµβίας, που προετοιµαζό-
ταν να συµµετάσχει στους Ολυµπια-
κούς Αγώνες του Μεξικού. Μετά 42 
λεπτά στο παιχνίδι, ο Πελέ έκανε φά-
ουλ σε ένα αντίπαλό του και είδε την 
κόκκινη κάρτα.

 Οι διαµαρτυρίες των παικτών της 
Σάντος ένωσαν τους χιλιάδες οπα-
δούς που βρίσκονταν στις κερκίδες 

του Estadio El Campin, απαιτώντας 
την επιστροφή του στο γήπεδο. Οι 
αντιδράσεις ανάγκασαν την κολοµ-
βιανή οµοσπονδία να αντικαταστή-
σει τον Γκιγιέρµο Βελάσκες στο ηµί-
χρονο και να επιτρέψει την επιστροφή 
του Πελέ για να αγωνιστεί στην επα-
νάληψη.

Έναν χρόνο αργότερα, στις 19 Νο-
εµβρίου 1969, στο στάδιο Maracana, 
ο Πελέ έγραψε Ιστορία σηµειώνο-
ντας το 1000ο γκολ του (σε επίσηµα 
και ανεπίσηµα παιχνίδια), νικώντας 
από το σηµείο του πέναλτι τον Αρ-
γεντινό τερµατοφύλακα Εντγκάρντο 
Αντράντι, κάνοντας το 2-1 τον αγώ-
να Σάντος-Βάσκο ντα Γκάµα. Ο αγώ-
νας διακόπηκε, καθώς πλήθος δηµο-
σιογράφων και οπαδών εισήλθε στον 
αγωνιστικό χώρο προκειµένου να τον 
αποθεώσουν.

Οι δηµοπρασίες και «η γέν-
νηση ενος Θρύλου»
Χιλιάδες προσωπικά αντικείµενα του 
Πελέ, έχουν δηµοπρατηθεί και µεταξύ 
αυτών, τα τρία µετάλλια του παγκοσµί-
ου κυπέλλου, προκειµένου να συγκε-
ντρωθούν χρήµατα για φιλανθρωπι-
κούς σκοπούς αλλά και την ενίσχυση 
της πρώην οµάδας του, Σάντος.

Στο «Tribeca Film festival», στην 
Νέα Υόρκη, παρουσιάστηκε η ταινία 
για την παιδική του ηλικία, µε τίτλο «Η 
γέννηση ενός Θρύλου». Η ταινία σκη-
νοθετήθηκε από τους αδελφούς Τζεφ 
και Μάικλ Ζίµπαλιστ, συγγραφείς 
των ντοκιµαντέρ «Favela Rising» και 
«The two Escobars». Στην ταινία πρω-
ταγωνιστούν µερικοί διάσηµοι Βραζι-
λιάνοι ηθοποιοί, όπως οι Ροντρίγκο 
Σαντόρο, Μίλτον Γκονσάλβες και ο 
18χρονος ποδοσφαιριστής Κέβιν ντε 
Πάουλα, στο ντεµπούτο του στις οθό-
νες, ο οποίος υποδύεται τον Πελέ.

Οι τρεις γάµοι
και τα παιδιά του
Ο Πελέ, παντρεύτηκε την Ροσιµέρι 
Τσίµπι, µε την οποία απέκτησε τρία 
παιδιά (Εντίνιο, Τζένιφερ, Κέλι), κα-
θώς και µε την τραγουδίστρια Ασίρια 
Νασιµέντο, µητέρα των διδύµων Ζό-
σουα και Σελέστε, ενώ είχε επίσης µια 
κόρη από την πρώην οικονόµο του 
Ανίζια Μασάντο, τη Σάντρα Αράντες, 
η οποία πέθανε το 2006. Λίγο πριν συ-
µπληρώσει 76 χρόνια ζωής νυµφεύ-
θηκε στην Γκαραούχα, στην ακτή του 
Σάο Πάολο, την 50χρονη επιχειρηµα-
τία ιαπωνικής καταγωγής Μάρσια Σι-
µπέλε Αόκι, µε την οποία διατηρούσε 
σχέση από το 2010 και είχε γνωρίσει 
στο ασανσέρ πολυκατοικίας του Σάο 
Πάολο, όπου και ζούσαν.

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023
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Ο Άγιος
Βασίλης έφερε
τρία υπαίθρια
γυμναστήρια 
στην Καισαριανή

Στην τοποθέτηση τριών υπαίθριων γυ-
µναστηρίων προχώρησε στο διάστη-
µα των εορτών ο ∆ήµος Καισαριανής. 
Πρόκειται για ένα κοµµάτι του συνολι-
κού προγράµµατος αναβάθµισης των 
αθλητικών υποδοµών της πόλης που 
περιλαµβάνουν την ανακαίνιση των 
10 ανοιχτών γηπέδων της πόλης, την 
ανακαίνιση του χώρου του ∆ηµοτικού 
Σταδίου “Μιχάλης Κρητικόπουλος” 
και την αντικατάσταση της ακατάλ-
ληλης κερκίδας µε κτίριο πολλαπλών 
χρήσεων, το οποίο µεταξύ άλλων θα 
στεγάσει υπερσύγχρονο κλειστό γυ-
µναστήριο και Μουσείο του Εθνικού 
Αστέρα.

Η υλοποίηση αυτών των έργων 
πραγµατοποιείται µε τη χρηµατοδό-
τηση των 600.000 ευρώ από το πρό-
γραµµα “Φιλόδηµος”, της Περιφέρει-
ας Αττικής, από τα πρώτα έργα που 
δροµολόγησε και εξασφάλισε η ∆η-
µοτική Αρχή του Χρήστου Βοσκόπου-
λου. Τα τρία υπαίρθια γυµναστήρια 
έχουν τοποθετηθεί, βάση του στρατη-
γικού σχεδιασµού αναβάθµισης αθλη-
τικών υποδοµών, στα τρία µεγάλα 
πάρκα της πόλης, το Πάρκο Σκοπευ-
τηρίου, το Πάρκο “Άη Γιάννης – Τα 
Ξύλινα”, στην Άνω Καισαριανή και το 
Πάρκο Αλεξάνδρου, στην Κάτω Και-
σαριανή.

Η Δήμητρα
Νάνου υποψήφια
δήμαρχος 
Ν. Σμύρνης με το
«χρίσμα» της ΝΔ
Οριστική είναι η απόφαση της αντιπε-
ριφερειάρχη Νοτίου Τοµέα της Αττι-
κής, ∆ήµητρας Νάνου, να διεκδικήσει 
τη δηµαρχία της Νέας Σµύρνης.
Η αντιπεριφερειάρχης που «µετακοµί-
ζει» από τη δευτεροβάθµια στην πρω-
τοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει 
εξασφαλίσει την στήριξη της Νέας ∆η-
µοκρατίας για την υποψηφιότητά της, 
ενόψει των δηµοτικών εκλογών του 
2023.

Η Πειραιώς µάλιστα πιστεύει πο-
λύ στις δυνάµεις της κ. Νάνου, η οποία 
πριν εκλεγεί περιφερειακός σύµβου-
λος µε τον συνδυασµό του Γιώργου 
Πατούλη στις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές του 2019, είχε εκλεγεί τρεις φορές 
δηµοτική σύµβουλος της Νέας Σµύρ-
νης, έχοντας διατελέσει αντιδήµαρχος 
σε σηµαντικά χαρτοφυλάκια.

Όπως αναφέρουν πηγές της Πει-
ραιώς, η συνεπής αυτοδιοικητική πο-
ρεία της ∆ήµητρας Νάνου συνέβα-
λε στο να εξασφαλίσει την στήριξη 
της Ν∆ για τις επικείµενες δηµοτικές 
εκλογές.

Ολοκληρωμένη διαχείριση 
βιοαποβλήτων από τον ∆ήμο Κηφισιάς

Σ
ε ολοκληρωµένη δι-
αχείριση των βιοα-
ποβλήτων προχωρά 
ο ∆ήµος Κηφισιάς, 

µετά την έγκριση που έλαβε η 
ένταξη χρηµατοδότησης για 
το πρόγραµµα «∆ράσεις ∆ια-
χείρισης Βιοαποβλήτων», στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράµµατος «Υποδοµές Με-
ταφορών, Περιβάλλον και Αει-
φόρος Ανάπτυξης 2014-2020» 
του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. Το έργο χρηµα-
τοδοτείται από το Ταµείο Συ-
νοχής και το ποσό της χρη-
µατοδότησης ανέρχεται στα 
2.965.026,00€.

Το πρόγραµµα περιλαµ-
βάνει δράσεις για τη χωριστή 
συλλογή, µεταφορά και επε-

ξεργασία οικιακών βιοαπο-
βλήτων τροφών/τροφίµων για 
κοµποστοποίηση, τη µεταφόρ-

τωσή τους σε αεριζόµενα απορ-
ριµµατοκιβώτια και τη µεταφο-
ρά τους για επεξεργασία στην 

ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων. Σηµαντι-
κός άξονας του είναι η χωριστή 
συλλογή των πράσινων δηµοτι-
κών αποβλήτων, η τροφοδότη-
σή τους σε δύο κλαδοτεµαχιστές 
για θρυµµατισµό, και η µεταφο-
ρά του τεµαχισµένου υλικού για 
επεξεργασία στην ΕΜΑΚ Άνω 
Λιοσίων.

Βασική  κατεύθυνση του ∆ή-
µου Κηφισιάς όπως σηµειώνει 
είναι, “να είναι ∆ήµος  Πρότυ-
πο στην εφαρµογή της κυκλικής 
οικονοµίας στην πράξη και να 
προσεγγίσουµε την Zero Waste 
πόλη, όπως άλλωστε προβλέπε-
ται και στο Τοπικό Σχέδιο ∆ι-
αχείρισης Αποβλήτων του ∆ή-
µων που έχει επικαιροποιηθεί 
µε γνώµονα τις νέες νοµοθετι-
κές προβλέψεις από το 2021”.

∆ήµος Ηρακλείου Αττικής:  
1.000 ευρώ επίδοµα για το πρώτο παιδί

Σε έξι ακόµα νέους γονείς χο-
ρήγησε το ποσό των 1.000 ευ-
ρώ ο δήµος Ηρακλείου Αττι-
κής. Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 
Πολιτικής κατέθεσε στις τελευ-
ταίες συνεδριάσεις του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου 6 νέες εισηγή-
σεις για αντίστοιχα επιδόµατα 

σε ισάριθµες οικογένειες, οι 
οποίες, αφού εγκρίθηκαν οµό-
φωνα από το Συµβούλιο, αυξά-
νουν στα 41 πλέον τα ζευγάρια 
που για το 2022 έλαβαν το συ-
γκεκριµένο βοήθηµα.

Θυµίζουµε, από το 2020 
και έπειτα, µε πρωτοβουλία 

του δηµάρχου Ηρακλείου, Νί-
κου Μπάµπαλου, ο ∆ήµος χο-
ρηγεί εφάπαξ επίδοµα 1000 
ευρώ σε όσους γονείς – κα-
τοίκους της πόλης γεννούν το 
πρώτο τους παιδί και πληρούν 
τα θεσπισµένα εισοδηµατικά 
κριτήρια.

ΕΝ ΟΙΚΩ... 
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Μ
ε πρωτοβουλία του 
Χρήστου Σπίρτζη, 
βουλευτή ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Π.Σ. Ανατολι-

κής Αττικής, συναντήθηκαν οι 
δήµαρχοι Λαυρεωτικής κ. ∆η-
µήτρης Λουκάς, Μαραθώνος κ. 
Στέργιος Τσίρκας, Ραφήνας κ. 
Ευάγγελος Μπουρνούς και µε 
τηλεδιάσκεψη ο δήµαρχος Κα-
ρύστου, κ. Λευτέρης Ραβιόλος 

προκειµένου να δροµολογηθούν 
οι απαραίτητες ενέργειες ώστε 
να ανακηρυχθεί η ποικιλία Σαβ-
βατιανό ως προϊόν Προστατευ-
όµενης Ονοµασίας Προέλευσης 
(Π.Ο.Π.).

Οι δήµαρχοι Λαυρεωτικής, 
Μαραθώνος, Ραφήνας και Κα-
ρύστου, ανέλαβαν την χρηµατο-
δότηση των απαραίτητων µελε-
τών των περιοχών των ∆ήµων 

τους στις οποίες καλλιεργείται 
το Σαββατιανό, για να ξεκινή-
σουν οι απαραίτητες µελέτες και 
διαδικασίες προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Στο ίδιο πλαίσιο, οι 
δήµαρχοι ανέλαβαν την συνεν-
νόηση για την ένταξη και άλλων 
∆ήµων της Ανατολικής Αττικής 
όπου καλλιεργείται το Σαββα-
τιανό.

Σηµειώνεται ότι το Σαββα-

τιανό είναι µία ποικιλία αµπε-
λιού µε µεγάλη αντοχή στην 
ξηρασία και στις υψηλές θερµο-
κρασίες, γεγονός που την κατέ-
στησε τον πρωταγωνιστή του 
Αττικού αµπελώνα από την αρ-

χαιότητα. Μόνο του το Σαββατια-
νό ή συµµετέχοντας σε χαρµάνια 
–και πολλών οίνων ΠΓΕ– είναι 
υπεύθυνο για ένα µεγάλο όγκο 
λευκών ξηρών κρασιών, µοναδι-
κού χαρακτήρα.

Οι δήμαρχοι της Ανατολικής 
Αττικής κινούνται για να γίνει 
Π.Ο.Π. το Σαββατιανό

∆εδοµένη θα πρέπει 
να θεωρείται η υποψη-
φιότητα του καθηγητή 
Οικονοµικής Ιστορίας 
Βασίλη Καρδάση για 
τον δηµαρχιακό θώ-
κο της Λυκόβρυσης 
– Πεύκης. Μάλιστα, 
όπως µαθαίνουµε ο κ. 
Βασίλης Καρδάσης, 
θα προχωρήσει στην 
επίσηµη παρουσία-
ση της υποψηφιότη-
τας, στις 15 Ιανουαρί-
ου, σε εκδήλωση που 
θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» 
στην Πεύκη. Με τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, ο Βασίλης 
Καρδάσης είναι ο µοναδικός υποψήφιος που προέρχε-
ται από τη ∆ηµοτική Ενότητα της Λυκόβρυσης, ενώ έχει 

διατελέσει και πρόε-
δρος της τοπικής Κί-
νησης Πολιτών.

Θυµίζουµε πως 
την αρχή των υπο-
ψηφιοτήτων άνοιξε 
η Μαρίνα Πατούλη, 
που έχει ανακοινώ-
σει επισήµως την κά-
θοδό της.

Πάντως, οι δικές 
µας πληροφορίες δεν 
επιβεβαιώνουν τις φή-
µες που θέλουν να εί-
ναι υποψήφιος δήµαρ-

χος και ο κ. Γρηγόρης Λέων, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ιατροδικαστικής Εταιρείας και δηµοτικός σύµβουλος 
Αθηναίων, καθώς σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες 
πηγές, θα ήταν υποψήφιος, αν δεν ήταν η κα Πατούλη.

Ανακοινώνει την υποψηφιότητα του για τον δήµο 
Λυκόβρυσης – Πεύκης ο Β. Καρδάσης  

Την πρώτη Γωνιά 
Ανακύκλωσης απέκτησε 
ο ∆ήµος Παιανίας

Γεγονός είναι η πρώτη Γωνιά Ανακύκλωσης στον ∆ήµο Παιανίας. 
Ένα ολοκληρωµένο πολύκεντρο ανακύκλωσης στην πηγή, µε δια-
φορετικές υποδοχές, για γυαλί, πλαστικό, µέταλλο και χαρτί. Και 
µε ανταπόδοση στους πολίτες οι οποίοι µπορούν είτε να εξαργυρώ-
σουν τα κέρδη τους σε σούπερ µάρκετ της περιοχής είτε να τα δωρί-
σουν σε συγκεκριµένο οργανισµό.

Το πρώτο πολυκέντρο βρίσκεται στο τρίγωνο του Λαγού (Βασ. 
Φρειδερίκης, Πολυµνίας και Λεωφ. Λαυρίου) και λειτουργεί από 
∆ευτέρα έως και Σάββατο από τις 10.00 έως τις 16.40 ενώ το επό-
µενο διάστηµα και ανάλογα τις ανάγκες το ωράριο λειτουργίας θα 
διευρυνθεί.

Όσοι επιλέγουν το πολυκέντρο για την ανακύκλωση των συ-
σκευασιών, ανταποδοτικά λαµβάνουν 1 ευρώ ανά 33 τεµάχια ενώ 
ξεχωριστός κάδος υπάρχει για πλαστικά καπάκια. Καθόλη τη διάρ-
κεια λειτουργία παρέχεται βοήθεια από εξειδικευµένο προσωπικό 
για να διευκολύνονται οι πολίτες.

Το επόµενο διάστηµα θα τοποθετηθούν τρία ακόµα πολυκέντρα 
στα ακόλουθα σηµεία:

1. Αθλητικός χώρος επί της οδού Αττικής (∆.Ε. Παιανίας)
2. Πλατεία Κύπρου (∆.Ε. Παιανίας)
3. Επί των οδών Γ. Αυξεντίου - Σαλώνων (∆.Ε. Γλυκών Νερών)

Νέος χώρος αναψυχής, από το μηδέν, στου Παπάγου
Ένας νέος κοινόχρηστος χώρος ανα-
ψυχής θα δηµιουργηθεί στου Παπά-
γου, κάτω από την Αγία Σκέπη. Η 
έκταση, όπου στεγαζόταν επιχείρη-
ση δεξιώσεων, θα είναι µε ελεύθε-
ρη πρόσβαση για όλους και τη δυ-
νατότητα πολλών δραστηριοτήτων.

Στον σχεδιασµό υπάρχουν ένας 
βοτανικός κήπος, φυτεύσεις, παιδι-
κή χαρά, ποδηλατική διαδροµή, όρ-
γανα υπαίθριου γυµναστηρίου, ενώ 

το οικοδοµικό αυτό τετράγωνο (ΟΤ) 
181 ενοποιείται µε παρακείµενο αλ-
σύλιο, όπου θα τοποθετηθούν ξύ-

λινοι τραπεζόπαγκοι, αλλά κι υπαί-
θρια παιχνίδια, όπως πινγκ πονγκ 
και σκάκι.

Σκοπός του έργου, µε βάση τη δι-
οίκηση της πόλης, είναι η ενίσχυση 
της επαφής των παιδιών µε τη φύ-
ση εντός αστικού ιστού και η δυνα-
τότητα µέσω του βοτανικού κήπου να 
αντλήσουν πληροφορίες για τα φυ-
τά και τα δέντρα που υπάρχουν ή θα 
φυτευτούν στην περιοχή.

ΕΝ ∆ΗΜΩ/
Του Πέτρου Κουβάτσου 



Η
επιβράδυνση της ανά-
πτυξης και του πλη-
θωρισµού θα είναι, 
σύµφωνα µε τις προ-

βλέψεις των διεθνών οργανισµών 
και των οίκων πιστοληπτικής αξιο-
λόγησης, οι δύο βασικές εξελίξεις 
που θα «σφραγίσουν» την ευρω-
παϊκή και την ελληνική οικονοµία 
το νέο έτος.

Οι πληθωριστικές πιέσεις, οι 
οποίες άρχισαν να καταγράφονται 
από το καλοκαίρι του 2021 λόγω 
των προβληµάτων που δηµιουργή-
θηκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα 
από τον κορονοϊό και της αύξησης 
της ζήτησης, έλαβαν νέα δυναµική 
µετά την εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία και την ενεργειακή κρί-

ση που αυτή προκάλεσε.
Οι αυξήσεις των τιµών συ-

γκράτησαν το 2022 την κατανά-
λωση και αναµένεται να την επι-
βραδύνουν περισσότερο το 2023. 
Παράλληλα, οι αυξήσεις των επι-
τοκίων από την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα για την καταπολέ-
µηση του πληθωρισµού, οι οποίες 
θα συνεχισθούν και το 2023, ανα-
µένεται να επηρεάσουν αρνητικά 
τόσο την κατανάλωση όσο και τις 
επενδύσεις.

Με τις φθινοπωρινές προβλέ-
ψεις της, η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή εκτίµησε ότι η οικονοµία της 
Ευρωζώνης θα ξεφύγει οριακά 
από την ύφεση το 2023, προβλέ-
ποντας µία αύξηση του ΑΕΠ κατά 

µόλις 0,3% έναντι αύξησης 3,2% 
το 2022. Για τη γερµανική οικονο-
µία, τη µεγαλύτερη της Ευρωζώ-
νης, προβλέπει µάλιστα ότι δεν θα 
αποφύγει την ύφεση.

Ο πληθωρισµός αναµένεται 
να µειωθεί αλλά να παραµείνει 
σε αρκετά υψηλά επίπεδα και συ-
γκεκριµένα στο 6% σε µέσα επί-
πεδα από 8,5% το 2022, καθώς οι 
αυξήσεις τιµών έχουν διαχυθεί σε 
όλους σχεδόν τους κλάδους της οι-
κονοµία.

Για την Ελλάδα, τόσο η Κο-
µισιόν  όσο και ο  ΟΟΣΑ  και 
το ∆ΝΤ αναµένουν επίσης σηµα-
ντική επιβράδυνση της ανάπτυ-
ξης, η οποία όµως θα παραµείνει 
θετική και αρκετά υψηλότερη από 

τον µέσο ευρωπαϊκό όρο. Βασι-
κοί µοχλοί της ανάπτυξης αναµέ-
νεται να είναι οι επενδύσεις, µε 
τις δράσεις του Ταµείου Ανάπτυ-
ξης και Ανθεκτικότητας να είναι 
σε πλήρη εξέλιξη και οι εξαγω-
γές. Θετικά θα συµβάλουν επίσης 
τα δηµοσιονοµικά µέτρα στήρι-
ξης – όπως οι φορολογικές ελα-
φρύνσεις, η επιδότηση της τιµής 
του ρεύµατος και άλλα – τα οποία 
έχουν ενσωµατωθεί στον κρατικό 
προϋπολογισµό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ-
βλέπει ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα 
αυξηθεί 1% το 2023 µετά από έναν 
υψηλό ρυθµό ανάπτυξης 6% που 
εκτιµά για το 2022 και τον ακόµη 
υψηλότερο 8,4% που σηµειώθηκε 
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GREEK ECONOMY
Τι προβλέπουν οι διεθνείς οργανισµοί και οίκοι αξιολόγησης για το 2023

Οι τρεις οίκοι – 
ο Standard & Poor’s, 
ο DBRS και ο Scope – 
αξιολογούν το 
ελληνικό αξιόχρεο
ένα µόλις σκαλοπάτι 
κάτω από την 
επενδυτική βαθµίδα 
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το 2021. Στην έκθεση του Οκτω-
βρίου για τις προοπτικές της πα-
γκόσµιας οικονοµίας, το ∆ΝΤ 
προβλέπει για το 2023 ανάπτυξη 
1,8% όσο ακριβώς και ο κρατικός 
προϋπολογισµός που ψηφίστηκε 
από τη Βουλή. Ο ΟΟΣΑ προβλέ-
πει ανάπτυξη 1,6% στην έκθεση 
του Νοεµβρίου, ενώ στο εύρος µε-
ταξύ 1,1% και 1,8% κινούνται και 
οι προβλέψεις των διεθνών οίκων 
αξιολόγησης Moody’s, Standard 
& Poor’s και Scope Ratings. Εξαί-
ρεση αποτελεί ο Fitch, ο οποίος 
προβλέπει µία οριακή µείωση 
του ΑΕΠ κατά 0,2%, ως συνέπεια 
του αδύναµου carry over από το 
2022.

Όσον αφορά τον πληθωρι-
σµό, οι διεθνείς οργανισµοί και 
οι οίκοι αξιολόγησης προβλέ-
πουν σηµαντική αποκλιµάκωση 
το 2023 σε ένα εύρος από 3,2% 
έως το 6% – µε το χαµηλότερο 
ποσοστό να δίνει το ∆ΝΤ και το 
υψηλότερο η Επιτροπή – έναντι 
του 9% έως 10% που εκτιµούν ότι 
διαµορφώθηκε σε µέσα επίπεδα 
το 2022. Ο κρατικός προϋπολογι-
σµός κινείται µέσα στο παραπά-

νω εύρος, προβλέποντας µείωση 
του πληθωρισµού στο 5%.

Το 2023 αναµένεται, επί-
σης, η επιστροφή της Ελλάδας 
σε πρωτογενή δηµοσιονοµικά 
πλεονάσµατα, µε τον προϋπολο-
γισµό να προβλέπει ένα πλεό-
νασµα 0,7% του ΑΕΠ και η Κο-
µισιόν και το ∆ΝΤ να το βλέπουν 
λίγο υψηλότερα (1,1% και 0,9%, 
αντίστοιχα). Ως αποτέλεσµα του 
πρωτογενούς πλεονάσµατος και 
της αύξησης του ΑΕΠ προβλέπε-
ται να συνεχισθεί η τάση µείωσης 
του χρέους. Οι διεθνείς οργανι-
σµοί προβλέπουν ότι θα µειωθεί 
κατά 5 έως 10 ποσοστιαίες µο-
νάδες στο 162% έως 170% του 
ΑΕΠ.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι 
προβλέψεις για την ανάπτυξη και 
τη µείωση του χρέους, θα είναι 
εφικτή και η ανάκτηση της επεν-
δυτικής βαθµίδας των ελληνικών 
οµολόγων µέσα στο νέο έτος.

Ήδη, τρεις οίκοι – ο Standard 
& Poor’s, ο DBRS και ο Scope – 
αξιολογούν το ελληνικό αξιόχρεο 
ένα µόλις σκαλοπάτι κάτω από την 
επενδυτική βαθµίδα.

Τα 10 «στοιχήματα» για την
ελληνική οικονομία το 2023
Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, 
θέτει τους στόχους σε ένα περιβάλλον έντονης ρευ-
στότητας και επιδείνωσης των µακροοικονοµικών 
προοπτικών σε µεγάλο µέρος της παγκόσµιας οι-
κονοµίας

∆έκα «στοιχήµατα» θέτει το τρέχον έτος το 
υπουργείο Οικονοµικών για την ελληνική οικονο-
µία, η οποία καλείται να κινηθεί σε ένα περιβάλλον 
έντονης ρευστότητας και επιδείνωσης των µακρο-
οικονοµικών προοπτικών σε µεγάλο µέρος της πα-
γκόσµιας οικονοµίας.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Χρήστος Σταϊκού-
ρας, «έχοντας, µάλιστα, ως πρόταγµα τη συνετή δη-
µοσιονοµική διαχείριση, µε τη βέλτιστη αξιοποίηση 
των διαθέσιµων πόρων, θα αντιµετωπίσουµε αποτε-
λεσµατικά την αβεβαιότητα της περιόδου και θα κα-
τακτήσουµε τον κεντρικό εθνικό στόχο για το 2023 
στο πεδίο της οικονοµίας, ο οποίος είναι η επίτευξη 
της επενδυτικής βαθµίδας».
Όπως επισηµαίνει ο υπουργός Οικονοµικών, τα 
«στοιχήµατα» αφορούν:
� στη διασφάλιση της υφιστάµενης δηµοσιονοµι-
κής υπευθυνότητας,
� στην υλοποίηση παρεµβάσεων για την αντιµετώ-
πιση των οικονοµικών επιπτώσεων των πολυεπίπε-
δων κρίσεων,
� στη συνέχιση και ενίσχυση των φοροελαφρύν-
σεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις- κυρίως για 
τη µεσαία τάξη,
� στη στήριξη του διαθέσιµου εισοδήµατος των πο-
λιτών,
� στην ενίσχυση της κοινωνικής στέγης και της κα-
τοικίας,
� στη συνέχιση της υλοποίησης διαρθρωτικών αλ-
λαγών,
� στην εµπροσθοβαρή αξιοποίηση των πόρων του 
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας και τη βέλ-
τιστη εκτέλεση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επεν-
δύσεων,
�στην αντιµετώπιση του υψηλού, συσσωρευµένου 
ιδιωτικού χρέους και τον περιορισµό του κινδύνου, 
εξαιτίας των εξωγενών κρίσεων, δηµιουργίας νέου 
χρέους,
� στην ενίσχυση της Εθνικής ‘Αµυνας,
� στην ενεργό συµµετοχή της χώρας, όπως γίνεται 
τα τελευταία 3,5 χρόνια, στη διαµόρφωση της νέας 
ευρωπαϊκής οικονοµικής αρχιτεκτονικής.

Σύµφωνα µε τον κ. Σταϊκούρα «η ανατολή του 
νέου έτους βρίσκει την παγκόσµια οικονοµία- και 
ακόµη περισσότερο την ευρωπαϊκή- αντιµέτωπη 
µε πολλαπλές, σηµαντικές προκλήσεις. Προκλή-
σεις που απορρέουν, κυρίως, από τις πολυεπίπεδες 
εξωγενείς κρίσεις τις οποίες κληροδότησε η περα-
σµένη χρονιά, καθώς και από τη συντελούµενη, δι-
εθνώς, στροφή σε πιο συσταλτικές δηµοσιονοµικές 

και νοµισµατικές πολιτικές.
Σε αυτό το περιβάλλον έντονης ρευστότητας και 

επιδείνωσης των µακροοικονοµικών προοπτικών 
σε µεγάλο µέρος της παγκόσµιας οικονοµίας, η Ελ-
λάδα ξεκινά τη διαδροµή της στο 2023 υπό ευνοϊ-
κότερους όρους, σε σύγκριση µε πολλές άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες, καθώς, την τελευταία τριετία, έχει 
κατορθώσει να επιδείξει υψηλή ανθεκτικότητα, θε-
τική πορεία και ευοίωνες προοπτικές.

Τα χαρακτηριστικά αυτά και η δυναµική της 
αποτυπώνονται σε όλους, σχεδόν, τους βασικούς 
δείκτες: στην ισχυρή και σταθερή ανάπτυξη της ελ-
ληνικής οικονοµίας, στις επενδύσεις και στις εξα-
γωγές που ενισχύονται σηµαντικά, στην ανεργία 
που συρρικνώνεται, στις οικονοµικές ανισότητες 
που µειώνονται, στα µη- εξυπηρετούµενα δάνεια 
των πιστωτικών ιδρυµάτων που διαµορφώνονται, 
πλέον, σε µονοψήφιο ποσοστό του συνόλου των δα-
νείων, στις καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσε-
ων που έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά την τελευταία 
τριετία, στα δηµόσια οικονοµικά που σταθεροποι-
ήθηκαν και βρίσκονται σε τροχιά περαιτέρω βελτί-
ωσης, και, τέλος, στο ενισχυµένο κύρος και την αυ-
ξηµένη αξιοπιστία της χώρας».

Προσθέτει δε, ότι: «παράλληλα, το 2022, µε 
την ολοκλήρωση της πρόωρης αποπληρωµής των 
δανείων του ∆ΝΤ, την έξοδο από το καθεστώς ενι-
σχυµένης εποπτείας και την έγκριση των τελευ-
ταίων µέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, 
συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ, καταφέραµε να γυ-
ρίσουµε σελίδα, αφήνοντας πίσω µας το επώδυ-
νο κεφάλαιο της οικονοµικής κρίσης της περασµέ-
νης δεκαετίας.

Όλα αυτά τα επιτεύγµατα είναι πολύ σηµα-
ντικά και καθόλου αυτονόητα. Είναι επιτεύγµατα 
συλλογικά, της κοινωνίας και της πολιτείας, για 
τα οποία εργαστήκαµε µεθοδικά, συνεκτικά και 
υπεύθυνα, κάτω από πρωτόγνωρα δύσκολες συν-
θήκες.

Πλέον, το 2023, καλούµαστε να κεφαλαιοποι-
ήσουµε περαιτέρω τα επιτεύγµατα αυτά και να ξε-
περάσουµε παλιές και νέες προκλήσεις».

Εφαρµόζοντας τη στρατηγική µε τις δέκα προ-
τεραιότητες, «θα διαφυλάξουµε τους καρπούς των 
θυσιών των προηγουµένων ετών και θα ισχυρο-
ποιήσουµε περαιτέρω την οικονοµία µας και συνο-
λικά τη χώρα µας», λέει ο υπουργός Οικονοµικών. 
Επισηµαίνοντας ότι «έτσι θα καταφέρουµε να βελ-
τιώσουµε περαιτέρω την καθηµερινότητα και τις 
προοπτικές κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας. Ως 
κυβέρνηση, συνεχίζουµε και θα συνεχίσουµε να 
εργαζόµαστε προς την κατεύθυνση αυτή, µε σχέ-
διο, γνώση, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, 
και είµαι βέβαιος ότι οι πολίτες θα το αποτιµήσουν 
θετικά µε την ψήφο τους στις φετινές κάλπες».
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Για το ταξίδι του SURVIVOR αναχώρη-
σαν συνολικά 26 παίκτες. Οι παίκτες 

κυµαίνονται ηλικιακά από τα 23 µέχρι 
και τα 49 έτη.

T
o 2022 πέρασε και η Ιζα-
µπέλ Γκουλάρτ  το απο-
χαιρέτησε µε µία ανάρ-
τηση στα social media. 

Η Βραζιλιάνα που έχει καταφέ-
ρει µε τις αναλογίες της, αλλά και 
τις αποκαλυπτικές της φωτογραφί-
ες να κερδίσει περίπου 4,5 εκατ. ακό-
λουθους στο Instagram, φροντίζει 
να µοιράζεται συχνά µαζί τους στιγ-
µές από την καθηµερινή της ζωή. 

Αυτή τη φορά, θέλησε να αναρτή-
σει µία φωτογραφία από το τελευταίο 
ηλιοβασίλεµα που είδε για το 2022. 
Η 37χρονη δηµοσίευσε ένα στιγ-
µιότυπο, που τη δείχνει στο µπαλ-
κόνι, να θαυµάζει τον ήλιο που δύ-
ει, φορώντας µονάχα τα εσώρουχά 
της. Στη συνέχεια, πρόσθεσε ένα βί-
ντεο, στο οποίο δείχνει τη µαγευτι-
κή θέα από το σηµείο που βρίσκεται.   
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, ευ-

χήθηκε στους διαδικτυακούς της φί-
λους. «Καθώς ο ήλιος δύει άλλη µια 
χρονιά, σας εύχοµαι καλή παρέα και 
καλή διάθεση.Το τελευταίο ηλιοβασί-
λεµα της χρονιάς», έγραψε.

Φυσικά, τα σχόλια κάτω από τη δη-
µοσίευσή της κάθε άλλο παρά στη νέα 
χρονιά αναφέρονταν, αφού οι περισσό-
τεροι από τους ακόλουθούς της εστία-
σαν για ακόµα µια φορά στο κορµί της, 
σχολιάζοντας πόσο εντυπωσιακό είναι.

Η Άννα Κορακάκη αποφάσισε 
να κάνει το επόµενο βήµα στη σχέ-
ση της και να παντρευτεί τον εκλε-
κτό της καρδιάς της.

Την είδηση την έκανε γνωστή 
µέσα από τον προσωπικό της λογα-
ριασµό στο Instagram, όπου ανέ-
βασε τις φωτογραφίες από την πο-
λυπόθητη πρόταση γάµου.

Η Ελληνίδα Ολυµπιονίκης 
µοιράστηκε τη χαρά της µε τους 
followers της δηλώνοντας ότι θα 
έλεγε «2023 ναι», µιας και η πρό-
ταση έγινε στην αλλαγή του χρό-
νου. «Ν Α Ι. 2023 φορές και άλλες 
τόσες!», γράφει στην ανάρτησή της 
και οι ακόλουθοί της έσπευσαν να 
της ευχηθούν!

Άννα Κορακάκη:
She said yes!
Tο μεγάλο «ναι»
που είπε
στον εκλεκτό
της καρδιάς της

ΙΖΑΜΠΕΛ ΓΚΟΥΛΑΡΤ: 
Έτσι αποχαιρέτησε το 2022

SURVIVOR ALL STAR:  
Οι πρώτοι 26 παίχτες  
αναχώρησαν για Άγιο ∆οµίνικο

 Όπως µάλιστα αποκαλύφθηκε στον 
τηλεοπτικό αέρα της εκποµπής «Πρωινό 
µας» µε τη Φαίη Σκορδά, παίχτης από 
την πρώτη 6άδα των ανδρών συµµε-

τεχόντων, κάλεσε την παραγωγή του 
SURVIVOR για να επιβεβαιωθεί ότι δε 
θα βρίσκεται σε διπλανή θέση στο αερο-
πλάνο, µε παίχτη από τη δεύτερη 6άδα. 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 12 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ SURVIVOR:

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 12 ΑΝ∆ΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ SURVIVOR:

Νατάσα 
Θεοδωρίδου: 
Κέρδισε το φλουρί 
και έστειλε 
τις ευχές της
Tο 2023 µαζί µε τις κόρες της Χριστιάνα και Αν-
δριάννα, αλλά και άλλους αγαπηµένους της αν-
θρώπους, υποδέχτηκε η Νατάσα Θεοδωρίου.

Ανήµερα της Πρωτοχρονιάς, η τραγουδίστρια 
έκοψε την βασιλόπιτα και κέρδισε το φλουρί, γε-
γονός που ανακοίνωσε µέσα από ένα βίντεο που 
δηµοσίευσε στο Instagram!

Η τραγουδίστρια, γελώντας, µοιράστηκε µε 
τους διαδικτυακούς της φίλους τη χαρά της που 
ήταν η µεγάλη νικήτρια και έστειλε τις ευχές της.

«Εγώ το έτυχα παιδιά, καλή χρονιά. Οφείλω 
να σας πω ότι είµαι πολύ χαρούµενη, η πίτα εί-
ναι φανταστική, σας αγαπώ, υγεία, ευλογία, φως, 
έρωτες, έρωτες παντού. Φιλιά, σας αγαπώ», είπε 
η Νατάσσα Θεοδωρίδου.
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Γιώργος Λιάγκας
σε Φώτη
Σεργουλόπουλο:
Όσοι δεν παίξαμε
με Barbie
δεν γίναμε
καλοί πατεράδες;

Τ
η δεύτερη θέση στον τε-
λικό του J2US κατέλα-
βαν η Φωτεινή ∆άρρα 
και ο Πάνος Τριαντα-

φύλλου!
Λίγες ώρες µετά το live Πρω-

τοχρονιάτικο ρεβεγ ιόν στον 
Alpha, η τραγουδίστρια αποφάσι-
σε να κάνει έναν προσωπικό απο-
λογισµό στο Instagram για τη χρο-
νιά που έφυγε, αυτά που της πήρε 
και αυτά που της έφερε.

Η Φωτεινή ∆άρρα αναφέρθη-
κε στη µεγάλη απώλεια της ζωής 
της, που δεν είναι άλλη από αυτή 
της µητέρας της, αλλά και τη γνω-
ριµία µε τον Πάνο Τριανταφύλ-
λου, τον οποίο γνώρισε σε µία πο-
λύ δύσκολη περίοδο της ζωής της 
και έχτισαν µια πολύ δυνατή φι-
λία.

«Το 2022 µου χάρισε πολ-
λές ευτυχισµένες στιγµές. Επαγ-
γελµατικές και οικογενειακές. 
Όµως… Το 2022 έφυγες εσύ µά-
να….Της τραγουδούσα κάθε φο-
ρά που ήµουν στο πλευρό της. ∆εν 
ξέρω αν µε άκουγε. Ξέρω ότι µε 
άκουγε. Την ίδια στιγµή γνώρισα 
ένα καλό αγόρι, µε καθαρά µάτια 
και βαθιά αληθινή φωνή. Αρχίσα-
µε να τραγουδάµε µαζί. Του µίλη-
σα για την αλήθεια της ερµηνείας, 
κεντήσαµε µαζί την κάθε λέξη για 

O Γιώργος Λιάγκας σχολίασε τις 
δηλώσεις του Φώτη Σεργουλόπου-
λου για τον διαχωρισµό που γίνε-
ται στα καταστήµατα παιχνιδιών, 
ανάµεσα σε παιχνίδια για κορίτσια 
και αγόρια.

Το απόσπασµα µε τις δηλώσεις 
του στην εκποµπή «Μαµά-δες» 
προβλήθηκε στο «Πρωινό». Ο Φώ-
της Σεργουλόπουλος αναφέρει χα-
ρακτηριστικά: «Σκέφτηκα «τι κρίµα 
ένα αγοράκι να µην πάρει µια κού-
κλα στα χέρια του ή ένα καρότσι να 
το σπρώξει». Του αποκλείεις στο 
µέλλον να γίνει ένας καλός µπα-
µπάς. χουµε βάλει ότι το αγοράκι 
θα µεγαλώσει χωρίς να καταλάβει 
ότι µπορεί να γίνει ένας καλός µπα-
µπάς, ότι θα βοηθήσει τη γυναίκα 
του την οικογένειά του, να αλλά-
ξει ένα µωρό». Ακούγοντας τα όσα 
είπε, ο Γιώργος Λιάγκας σχολία-
σε: «Το να είναι µία Barbie και ένα 
αυτοκινητάκι δίπλα – δίπλα δεν εί-
ναι κακό, αλλά θα χαθούν φαντά-
ζοµαι και οι υπάλληλοι και τα παι-
διά». Στη συνέχεια, τόνισε πως 
όσοι άνδρες δεν έπαιξαν ως παιδιά 
µε κούκλες, δεν σηµαίνει πως δεν 
έγιναν καλοί πατεράδες.

«Είµαστε κάποιοι, οι οποίοι 
δεν έτυχε να παίξουµε µε Barbie, 
όχι ότι ήταν κακό να παίξουµε µε 
Barbie, αλλά δεν έτυχε. Το λέω για 
έναν πατέρα, µε τον οποίο έχουµε 
συναντηθεί µια-δυο φορές, ένας 
εξαιρετικός πατέρας ο Φώτης Σερ-
γουλόπουλος µε µεγάλη τρυφερό-
τητα, αλλά τι σηµαίνει, όσοι δεν 
παίξαµε µε Barbie δεν θα γίνουµε 
καλοί πατεράδες;», δήλωσε.

LIFE STYLE/

Φωτεινή ∆άρρα:
Έφυγες εσύ  

μάνα και την ίδια 
στιγμή γνώρισα 
ένα καλό αγόρι

Τζούλια Νόβα: Mου λείπει 
η πατρίδα μου, η Ουκρανία 
Η Τζούλια Νόβα µίλησε 
στην εκποµπή «Mega Κα-
ληµέρα» για τις δυσκολίες 
που πέρασε στον «Τροχό 
της Τύχης» που συζητήθη-
καν, τις χαρούµενες στιγ-
µές µε την κόρη της και τα 
θέµατα που αντιµετώπισε 
όταν ήρθε στην Ελλάδα.

«Η ζωή στο σπίτι µε τη 
µικρή είναι πολύ ευχάρι-
στη, είναι χαρούµενη και κοινωνική» λέ-
ει συγκεκριµένα, ενώ αποκάλυψε πως 
γέννησε στο σπίτι γιατί ήταν αρνητική 
στο να κάνει καισαρική τοµή.

«Μαζί µε την βάφτιση µπορεί να κά-
νουµε και θρησκευτικό γάµο. Ονοµα-
τοδοσία έχουµε κάνει στην µικρή…το 
όνοµά της είναι ∆άειρα, το σκέφτηκε ο 
σύζυγός µου» ανέφερε.

∆ήλωσε πως της λείπει το κοµµά-
τι της τηλεόρασης και θα ήθελε κάποια 
στιγµή να κάνει κάτι αυθόρµητο για να 

δείξει ποια είναι, όπως σε 
µια πρωινή εκποµπή.

Αναφορικά µε τις δη-
λώσεις της για τις δύσκο-
λες συνθήκες στον «Τρο-
χό της Τύχης» είπε: «Στον 
“Τροχό της Τύχης” υπήρ-
ξαν δύσκολες αλλά και 
όµορφες στιγµές. Ο Πέ-
τρος Πολυχρονίδης δεν εί-
πε κάτι, επειδή δεν ξέρει».

Σε ό,τι αφορά τα πρώτα χρόνια της 
στην Ελλάδα, είπε πως ήταν ένα χα-
ρούµενο κορίτσι και το µόνο που την 
απασχολούσε ήταν η γλώσσα. «Ένα 
αγοράκι που τα είχα µικρή, µε βοήθη-
σε, ήταν συνέχεια από πάνω µου και 
µε διόρθωνε» συµπλήρωσε.

«Τώρα που γίνεται πόλεµος µου 
λείπουν πάρα πολύ η πατρίδα µου, οι 
γιαγιάδες µου, οι φίλοι µου» κατέλη-
ξε µιλώντας για την πατρίδα της, Ου-
κρανία.

4 περίπου µήνες.
Τραγουδήσαµε αληθινά µε-

γάλα τραγούδια. ∆εν µε απογο-
ήτευσε ποτέ. Κέρδισε την αγαπη 
του κόσµου άλλα κυρίως την αλη-
θινή εκτίµηση και την αναγνώρι-
ση του ήθους και του ταλέντου του. 
Κατάφερε να ρίξει λίγο φως στο 
σκοτάδι. Φως που τα κάνει όλα 
να φαίνονται ξεκάθαρα, όπως 
µια ηλιόλουστη ανοιξιάτικη µέ-
ρα. Εύχοµαι το σύνολο αυτής της 
κοινωνίας να αντέχει κάποτε την 
οµορφιά της µοναδικότητάς του», 
έγραψε, µεταξύ άλλων η Φωτεινή 
∆άρρα στο instagram.

Πολύ τρυφερές στιγµές έζησαν οι καλεσµένοι του 
Σπύρου Παπαδόπουλου στο εορταστικό πρόγραµµα 
της ΕΡΤ1 «1, 2, 3… Έρχεται το ’23!», όταν σηκώθη-
καν να χορέψουν ο Χρήστος Λούλης και η Έµιλυ Κο-
λιανδρή.

Το ζευγάρι τραγούδησε το «Ο ωραίος και η 
ωραία» µε πολύ πάθος και κέφι.

Όταν τελείωσε, ο Χρήστος Λούλης έδωσε ένα 
καυτό φιλί στη σύζυγό του όπως θα δείτε και στο βί-
ντεο αποδεικνύοντας πως ο γάµος δεν σκοτώνει τον 
έρωτα για ένα ζευγάρι που είναι χρόνια µαζί και έχει 
αποκτήσει και δύο παιδιά.

Χρήστος Λούλης: Το καυτό 
φιλί στη σύζυγό του on air
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Τ
ο δηµογραφικό πρόβλη-
µα της Ελλάδας παραµέ-
νει στην επικαιρότητα µε τις 
ανησυχίες να επικεντρώνο-

νται στον περιορισµένο αριθµό των γεν-
νήσεων και στους εδώ και δεκαετίες χα-
µηλούς δείκτες ετήσιας γονιµότητας, 
γεννήσεις και δείκτες που συγκρινόµε-
νοι µε αυτούς των πρώτων µεταπολεµι-
κών δεκαετιών φανερώνουν σηµαντικές 
αλλαγές. Mία ενδιαφέρουσα αναφορά 
σε κάποιους από τους δείκτες αυτούς γί-
νεται στο πρόσφατο τεύχος της σειράς 
«Flash News» µε θέµα «Γεννήσεις και γο-
νιµότητα των γενεών στην Ελλάδα, χθες 
και σήµερα», ένα ψηφιακό δελτίο που δη-
µιουργήθηκε στο πλαίσιο του χρηµατο-
δοτούµενου από το ΕΛΙ∆ΕΚ (και υλο-
ποιούµενου από τον ΕΛΚΕ του Παν. 
Θεσσαλίας) Ερευνητικού Προγράµµα-
τος «∆ηµογραφικά Προτάγµατα στην 
Έρευνα και Πρακτική στην Ελλάδα».

Οι συγγραφείς του τεύχους αυτού 
(οι καθηγητές ∆ηµογραφίας στο Πανε-
πιστήµιο Θεσσαλίας και στο Οικονοµι-
κό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Βύρων Κο-
τζαµάνης και Αναστασία Κωστάκη, 
αντίστοιχα) µε τα στοιχεία που παραθέ-
τουν από την ερευνά τους καταδεικνύουν 
πώς από 1,545 εκατ. γεννήσεις τη δεκαε-
τία 1956-1965 αναµένεται να έχουµε µό-
νον 835 χιλ. τη δεκαετία 2016-2025 και 
πώς από 2,25 παιδιά ανά γυναίκα στις 
γενεές που γεννήθηκαν γύρω από το 
1930, θα έχουµε λιγότερα από 1,5 παι-
διά στις εγγονές τους, τις γυναίκες δηλα-
δή που γεννήθηκαν γύρω από το 1985. 
Οι δυο ερευνητές αναφέρουν, ειδικότε-
ρα, ότι οι αναµενόµενες γεννήσεις τη δε-
καετία 2016-2025 (κατά 710 χιλ. λιγότε-
ρες από αυτές της δεκαετίας 1956-1965) 
θα προέλθουν κυρίως από γυναίκες 30-
44 ετών (69% των γεννήσεων έναντι 
35% το 1956-65) που γεννήθηκαν γύρω 
από το 1985.

Οι ετήσιοι δείκτες γονιµότητας την 
τρέχουσα δεκαετία αναµένεται να κυ-
µανθούν γύρω στα 1.400 παιδιά ανά 
1.000 γυναίκες (700 έως 900 παιδιά λι-
γότερα σε σχέση µε πριν από µια εξηκο-
νταετία) και η µέση ηλικία των γυναικών 
στη γέννηση των παιδιών τους θα πλη-
σιάσει τα 32 έτη (4-5 έτη υψηλότερη από 
αυτήν της περιόδου 1956-1965). Το πλή-
θος των γυναικών αναπαραγωγικής ηλι-
κίας 20-44 ετών τη δεκαετία 2016-2025, 
σηµειώνουν οι δυο ερευνητές, (85% Ελ-
ληνίδες και 15% αλλοδαπές) κυµαίνεται 
γύρω στα 1,6 εκατοµµύρια και δεν διαφέ-
ρει σηµαντικά από το πλήθος των γυναι-
κών των ίδιων ηλικιών πριν από εξήντα 
χρόνια. Οι γεννήσεις από αλλοδαπές 
µητέρες θα αποτελέσουν σχεδόν το 1/6 
των 835 χιλ. γεννήσεων της περιόδου 
2016-2025, οι εκτός γάµου το 14 -16% 
ενώ, σχεδόν µια στις δυο από τις γεννή-

σεις αυτές θα προέρχονται από συµβιώ-
σεις σε σύµφωνο. Οι πρώτες γεννήσεις 
θα αποτελούν περίπου το 48-49% του 
συνόλου, οι δεύτερες το 37-38%, οι τρί-
τες το 10% και οι τέταρτες και άνω µό-
νον το 4-5%.

Τα δεδοµένα που παραθέτουν οι 
ερευνητές µάς δίδουν µια σαφή εικόνα 
των σηµαντικών αλλαγών που επήλθαν 
ανάµεσα στις δυο συγκρινόµενες δεκαε-
τίες. Οι διαφορές δεν αφορούν όµως µό-
νον το πλήθος των γεννήσεων (µείωση 
κατά 710 χιλ. και κατά 46%) και τις τιµές 
των συγχρονικών δεικτών γονιµότητας 
(από 2.300-2.100 παιδιά/1.000 γυναίκες 
το 1956-65 σε 1.450-1.350 παιδιά/1.000 
γυναίκες το 2016- 2025). Η µέση ηλι-
κία στην απόκτηση των παιδιών έχει αυ-
ξηθεί, το ειδικό βάρος των εκτός γάµου 
γεννήσεων έχει δεκαπλασιασθεί και ένα 
σηµαντικό µέρος τόσο του συνόλου των 
γεννήσεων (σχεδόν µία στις έξι) όσο και 
των τέταρτων και άνω, προέρχεται πλέ-
ον από αλλοδαπές. Ταυτόχρονα, µόνον 
το 31% των γεννήσεων θα προέρχονται 
από µητέρες µικρότερες των 30 ετών 
(65% το 1956-65) ενώ οι τρίτες και άνω 
γεννήσεις θα αποτελούν το 14-15% ένα-
ντι του 26% το 1956-1965. Έτσι, µε βάση 
τα στοιχεία που παραθέτουν, συµπεραί-
νεται ότι η µείωση κατά 46% των γεν-
νήσεων ανάµεσα στις δυο προαναφερ-

θείσες περιόδους δεν οφείλεται στις 
λιγότερες το 2016-2025 γυναίκες αναπα-
ραγωγικής ηλικίας σε σχέση µε αυτές το 
1956-1965. Οφείλεται, κυρίως, στη µεί-
ωση της γονιµότητας, του αριθµού δηλα-
δή των παιδιών που γέννησαν κατά µέ-
σο όρο τις δεκαετίες 1956-65 και 2016-25 
οι γενεές των γυναικών που βρίσκονταν 
τις δύο αυτές δεκαετίες στις κύριες ανα-
παραγωγικές ηλικίες.

Ενδιαφέρον έχουν και τα επιπλέον 
στοιχεία που παραθέτουν οι δύο ερευνη-
τές, τα οποία µας επιτρέπουν να καταλά-
βουµε γιατί από 2.250 παιδιά που έφε-
ραν κατά µέσο όρο στον κόσµο οι 1.000 
γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω από το 
1930, µειώθηκαν σε 1.450 στις εγγονές 
τους, τις γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω 
από το 1985. Η µείωση αυτή (800 παιδιά 
λιγότερα) οφείλεται κυρίως σε δύο λό-
γους: 1) στην αύξηση του ποσοστού των 
γυναικών που δεν έφεραν -ή δεν θα φέ-
ρουν- στον κόσµο ένα παιδί καθώς εκτι-
µάται ότι το ποσοστό αυτό από περίπου 
15% στις γυναίκες που γεννήθηκαν γύ-
ρω από το 1930 έχει αυξηθεί σε 24% 
σε αυτές που γεννήθηκαν γύρω από το 
1985, και 2) στη σηµαντική µείωση των 
πιθανοτήτων των γυναικών που έχοντας 
κάνει ένα παιδί να κάνουν δεύτερο, κα-
θώς και των πιθανοτήτων όσων, έχοντας 
κάνει δεύτερο, να κάνουν και ένα τρίτο. 

Η αύξηση των ποσοστών ατεκνίας και η 
µείωση των πιθανοτήτων αυτών είχαν 
ως αποτέλεσµα όλες σχεδόν οι µεταπο-
λεµικές γενεές στην Ελλάδα να µην ανα-
παράγονται, να κάνουν δηλαδή όλο και 
λίγο λιγότερα παιδιά από αυτά που θα 
επέτρεπαν σε κάθε γυναίκα να αντικα-
τασταθεί από µια κόρη. Οι αλλαγές αυ-
τές οδήγησαν και στη σηµαντική µείωση 
των γυναικών µε τρία ή περισσότερα παι-
διά (350 στις 1.000 γυναίκες που γεννή-
θηκαν γύρω από το 1930, 120 στις 1.000 
γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω από το 
1985, δηλ. 230 λιγότερες). Έτσι, όπως 
αναφέρουν οι δυο ερευνητές, ακόµη και 
αν δοθούν σήµερα κάποια «εξαιρετικά» 
κίνητρα στις τρίτεκνες γυναίκες των νεό-
τερων γενεών και το ποσοστό αυτών που 
από τρία θα κάνουν τέσσερα ή και περισ-
σότερα παιδιά διπλασιαζόταν, ο διπλασι-
ασµός αυτός ελάχιστα θα επηρέαζε τον 
τελικό αριθµό των παιδιών που έφεραν 
κατά µέσο όρο οι γενεές αυτές καθώς θα 
είχαµε µόνον 35 παιδιά επιπλέον (1.485 
ανά 1.000 γυναίκες έναντι 1.450).

Σύµφωνα δε µε όσα τονίζει στο 
Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ει-
δήσεων, ο καθηγητής στο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας Βύρων Κοτζαµάνης «η ανόρ-
θωση της γονιµότητας στην Ελλάδα δεν 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί: ι) αν το πο-
σοστό των γυναικών χωρίς παιδιά στα-

θεροποιηθεί γύρω από το 25% στις νε-
ότερες γενεές, και, ιι) αν δεν αυξηθούν 
οι πιθανότητες όσων έχουν ένα πρώτο 
παιδί να κάνουν ένα δεύτερο (και δευτε-
ρευόντως όσων έχουν κάνει ένα δεύτερο 
να φέρουν στον κόσµο ένα τρίτο)». Αυτό 
προϋποθέτει κατά τον ίδιο «τη δηµιουρ-
γία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 
απόκτηση του επιθυµητού αριθµού παι-
διών και, κυρίως, την άρση των ασυµ-
βατοτήτων ανάµεσα στην εργασιακή και 
οικογενειακή ζωή -αλλά και των υφιστά-
µενων ακόµη εντόνων έµφυλων διακρί-
σεων στον ιδιωτικό βίο-, τη µείωση του 
επιπλέον κόστους -άµεσου και εµµέσου- 
που προκύπτει από την έλευση ενός παι-
διού, την απόδοση στους εργαζόµενους/
ες και στον ιδιωτικό τοµέα που έχουν παι-
διά (ή περιµένουν ένα παιδί) των όποιων 
πλεονεκτηµάτων έχουν οι αντίστοιχοι/ες 
εργαζόµενοι/ες στον δηµόσιο τοµέα, τη 
δυνατότητα στέγασης χωρίς συνταρακτι-
κή επιβάρυνση του οικογενειακού προ-
ϋπολογισµού µέσω ενός νέου εκτεταµέ-
νου προγράµµατος κοινωνικής κατοικίας, 
την ταχύτατη µείωση των ιδιαίτερα υψη-
λών ακόµη ποσοστών ανεργίας στους 
νέους, την αύξηση των διαθέσιµων εισο-
δηµάτων τους καθώς και τον περιορισµό 
των επισφαλών σχέσεων εργασίας τους». 
Προϋποθέτει όµως, σύµφωνα µε τον κ. 
Κοτζαµάνη, και ένα αποτελεσµατικό και 
διευρυµένο κράτος προνοίας που θα προ-
σφέρει -εκτός των άλλων- µια επαρκή 
στήριξη και θα αίρει µερικώς τη διάχυτη 
για το µέλλον ανασφάλεια των νεότερων 
γενεών που, όπως επισηµαίνει, αποτελεί 
ένα από τα εµπόδια για τη δηµιουργία κά-
θε µορφής οικογένειας και την απόκτηση 
όσων παιδιών επιθυµούν.

Σημαντική μείωση των γεννήσεων 
Το δηµογραφικό πρόβληµα της Ελλάδας παραµένει στην επικαιρότητα

Οι ετήσιοι δείκτες γονιµότητας την τρέχουσα δεκαετία αναµένεται
να κυµανθούν γύρω στα 1.400 παιδιά ανά 1.000 γυναίκες (700 έως 900 παιδιά 

λιγότερα σε σχέση µε πριν από µια εξηκονταετία) και η µέση ηλικία
των γυναικών στη γέννηση των παιδιών τους θα πλησιάσει

τα 32 έτη (4-5 έτη υψηλότερη από αυτήν της περιόδου 1956-1965)
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Η
αυτόνοµη οδήγηση άρ-
χισε να απασχολεί τον 
ανθρώπινο νου εδώ και 
δεκαετίες. Από τη δεκα-

ετία του ‘90 τα αυτοκίνητα παραγω-
γής άρχισαν να εστιάζουν στις αυτό-
νοµες λειτουργίες οδήγησης, για να 
φθάσουµε σήµερα σε κάποια αυτο-
κίνητα στο επίπεδο 3 της αυτόνοµης 
οδήγησης, από τα συνολικά 5 επίπε-
δα που υπάρχουν.

∆εν θα πρέπει να ξεχάσουµε την 
πρώτη προσπάθεια αυτόνοµης οδή-
γησης το 1995, όταν το Πανεπιστή-
µιο Carnegie Mellon ολοκλήρωσε 
την πρώτη αυτόνοµη οδήγηση στις 
ακτές των ΗΠΑ µήκους 4.500 χιλιο-
µέτρων µε το 98% του ταξιδιού να 
πραγµατοποιείται µέσω ενός υπολο-
γιστή που βρίσκονταν σε ένα van κο-
ντά στο αυτοκινούµενο όχηµα. Φυσι-
κά, από τότε τα πράγµατα άλλαξαν, 
η τεχνολογία βελτιώθηκε και σηµει-
ώθηκαν σηµαντικές εξελίξεις, κυρί-
ως όταν ιδρύθηκε η Tesla το 2003. 
Πέντε χρόνια αργότερα, η Tesla 
Roadster βγήκε στους δρόµους και 
τα χρόνια που ακολούθησαν από την 
κυκλοφορία του Roadster, αποκάλυ-
ψαν πολλές αυτόνοµες τεχνολογίες 
από την εταιρεία. Το AutoPilot της 

Tesla για παράδειγµα ξεκίνησε µια 
νέα περίοδο στην αυτόνοµη οδήγη-
ση, αλλά ορισµένα ατυχήµατα που 
σχετίζονται µε τη λειτουργία του επι-
σήµαναν τα τρωτά σηµεία του συ-
στήµατος. Σύµφωνα µε έρευνα του 
2019, ειδικοί της αυτοκινητοβιοµηχα-
νίας και της τεχνολογίας των ΗΠΑ 

πιστεύουν ότι θα χρειαστούν 12 χρό-
νια για να ξεκινήσει η πώληση πλή-
ρως αυτοµατοποιηµένων οχηµάτων. 
Το Robotaxis, από την άλλη πλευ-
ρά, προβλέπεται να κυκλοφορήσει 
στους δρόµους για δηµόσια χρήση 
το 2025. Με δεδοµένο ότι η αγορά 
των αυτόνοµων οχηµάτων θα αξί-

ζει περίπου 400 δισεκατοµµύρια 
δολάρια το 2025, σύµφωνα µε την 
Statista, υπολογίζεται ότι θα αντικα-
τασταθούν όλα τα οχήµατα στο δρό-
µο µε το επίπεδο 5 έως το 2050. Μέ-
χρι το 2030, οι πωλήσεις αυτόνοµων 
οχηµάτων (όλων των επιπέδων) ανα-
µένεται να φτάσουν τις 58 εκατοµµύ-

ρια µονάδες.Οι συνεργασίες µεταξύ 
αυτοκινητοβιοµηχανιών και εταιρει-
ών τεχνολογίας συνέχισαν να ανα-
πτύσσονται τα τελευταία δύο χρόνια, 
αντανακλώντας την αποφασιστικό-
τητα για βελτίωση στον κλάδο των 
αυτόνοµων οχηµάτων και τον έντο-
νο ανταγωνισµό. Η Volkswagen και 
η Bosch αναπτύσσουν λογισµικό αυ-
τόνοµης οδήγησης επιπέδου 2, ενώ 
η Volvo και η Luminar προσπαθούν 
να παραδώσουν το LIDAR. Τον 
Μάιο του 2022, η Mercedes-Benz 
κυκλοφόρησε τη λειτουργία Drive 
Pilot για S-Class και EQS στο επί-
πεδο 3, ενώ υπήρξε εξουσιοδότηση 
για την χρήση της σε 13.000 χιλιό-
µετρα στους αυτοκινητοδρόµους της 
Γερµανίας.

Μια δηµόσια δηµοσκόπηση το 
2020 στις ΗΠΑ έδειξε ότι µόνο το 
20% των ανθρώπων πιστεύει ότι τα 
αυτόνοµα οχήµατα θα είναι ασφα-
λή, ενώ για το 48%, η βόλτα µε τα-
ξί µε όχηµα επιπέδου 5 είναι προς το 
παρόν αδιανόητη. Όλα αυτά όταν τα 
περισσότερα αυτοκίνητα παραγω-
γής διαθέτουν αυτόνοµες λειτουργί-
ες επιπέδου 2 και πολλά εξ αυτών δι-
αθέτουν τεχνολογίες που ανήκουν 
στο επίπεδο 3.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ Ο∆ΗΓΗΣΗ

Στρατηγική συνεργασία ElpeFuture και Volvo Car Hellas
Με σκοπό την ραγδαία ανάπτυξη της ηλε-
κτροκίνησης στην Ελλάδα, η Volvo Car 
Hellas και η ElpeFuture ανακοίνωσαν ότι συ-
µπράττουν, προσφέροντας στους κατόχους 
των αµιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδι-
κών οχηµάτων Volvo, προνοµιακή πρόσβα-
ση στο πανελλαδικό δίκτυο φόρτισης του 
κορυφαίου οµίλου ενέργειας HELLENiQ 

ENERGY. Οι οδηγοί των ηλεκτροκίνητων 
µοντέλων Volvo θα µπορούν να προµηθεύ-
ονται την ειδική κάρτα φόρτισης, µε τα δια-
κριτικά Volvo και ElpeFuture «ChargenGo». 
Με τη χρήση της στα σηµεία φόρτισης της 
ElpeFuture σε όλη την Ελλάδα, θα απολαµ-
βάνουν προνοµιακές υπηρεσίες για τη φόρτι-
ση του αυτοκινήτου τους.

Η νέα κάρτα φόρτισης θα παραδίδεται 
δωρεάν από τη Volvo Car Hellas στους κα-
τόχους νέων αµιγώς ηλεκτρικών και plug-in 
υβριδικών Volvo Recharge, κατά τη διαδικα-
σία παράδοσης του αυτοκινήτου τους και µε 
ισχύ για ένα έτος, χωρίς συνδροµή ή οποιαδή-
ποτε άλλη επιβάρυνση. Μέσω της εφαρµογής 
ElpeFuture «ChargenGo» για smartphone, οι 
οδηγοί Volvo Recharge θα µπορούν να ανα-
ζητούν σταθµούς φόρτισης και να διαχειρίζο-
νται την κάρτα τους, ελέγχοντας την κατανά-
λωση και τα έξοδά τους.

Οι κάτοχοι νέων ηλεκτροκίνητων Volvo 
Recharge θα έχουν τη δυνατότητα να φορ-
τίσουν το αυτοκίνητό τους σε οποιονδήποτε 
από τους σταθµούς φόρτισης της ElpeFuture, 
ανά την επικράτεια. Συµπεριλαµβάνονται 
φορτιστές ταχείας φόρτισης DC που βρί-
σκονται σε επιλεγµένα πρατήρια ΕΚΟ/BP, 
εγκαταστάσεις φορτιστών AC σε εταιρικούς 
χώρους στάθµευσης και σε δηµοφιλείς προ-
ορισµούς, όπως εµπορικά κέντρα, parking 

και γενικότερα όλοι οι δηµοσίως προσβάσι-
µοι σταθµοί φόρτισης της ElpeFuture, οι οποί-
οι εµφανίζονται στην εφαρµογή ElpeFuture 
«ChargenGo». Αξίζει να σηµειωθεί ότι, το δί-
κτυο φόρτισης της εταιρείας επεκτείνεται µε 
ταχύτατους ρυθµούς σε όλη την Ελλάδα, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής που ακολουθεί για 
να ενισχύσει την ενεργειακή µετάβαση της 
χώρας. Η Volvo και η HELLENiQ ENERGY, 
µητρική εταιρεία της ElpeFuture, µοιράζονται 
το ίδιο όραµα για τη βιωσιµότητα, αντιµετω-
πίζοντας την κλιµατική αλλαγή ως τη µεγα-
λύτερη πρόκληση του µέλλοντος. Αποτελούν 
ηγετικές δυνάµεις, κάθε µία στον τοµέα της, µε 
συνδετικό τους δεσµό ότι προχωρούν αµφό-
τερες σε ολικό µετασχηµατισµό και αναπρο-
σαρµογή της στρατηγικής και της λειτουργίας 
τους, προκειµένου να υπηρετήσουν το όραµά 
τους για το περιβάλλον. Με µακρόπνοες φιλο-
δοξίες και επενδύσεις για την επίτευξη βιώσι-
µης ανάπτυξης, καθώς και µε την εκπλήρω-
ση ενδιάµεσων προκαθορισµένων στόχων.

Μέχρι το 2050 υπολογίζεται ότι θα αντικατασταθούν όλα 
τα οχήµατα στο δρόµο µε αυτά του επιπέδου 5
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Ένα ρόλεξ την ώρα, δύο τζετ τον µήνα -  
Αυτά µπορεί να αγοράσει ο Ρονάλντο

Η 
µεταγραφή του Κριστι-
άνο Ρονάλντο στην Αλ 
Νασρ, ο οποίος παρου-
σιάστηκε επίσηµα στο 

«Mrsool Park» µπροστά σε 30.000 
φιλάθλους, εξακολουθεί να προ-
καλεί συζητήσεις σε όλο τον κό-
σµο. Ο CR7, µετά το «διαζύγιό» 
του από τη Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ, αποφάσισε να συνεχίσει την 
καριέρα του στη Σαουδική Αρα-
βία, συµφωνώντας να εισπρά-
ξει 500 εκατοµµύρια ευρώ έως το 
2025! Σύµφωνα µε τους υπολογι-
σµούς ο CR7 θα λαµβάνει πάνω 
από 16,6 εκατοµµύρια ευρώ το 
µήνα, ή 555.000 ευρώ την ηµέρα, 
23.000 ευρώ την ώρα και 385 ευ-
ρώ το λεπτό! 

Από ιδιωτικά τζετ µέχρι υπε-
ραυτοκίνητα που ανήκαν σε µε-
γάλους αστέρες του κινηµατο-
γράφου,  ρολόγια και επώνυµες 
σαµπάνιες αυτά είναι, σύµφωνα 
µε την ιταλική αθλητική εφηµερί-
δα  «Corriere dello Sport», εκείνα 
τα πράγµατα που θα µπορούσε να 

αγοράσει ο Ρονάλντο µε έναν τό-
σο πλούσιο µισθό όσο ο δικός του: 

Με τιµή καταλόγου περίπου 9 
εκατ. ευρώ, ο Πορτογάλος θα µπο-
ρούσε να αγοράζει σχεδόν δύο 
Embraer Phenom 300 το µήνα. Εί-
ναι ένα ελαφρύ αεριωθούµενο αε-
ροσκάφος εξοπλισµένο µε όλες τις 
πολυτελείς ανέσεις: διαθέτει ιδιω-
τικό µπάνιο, συστήµατα κλιµατι-
σµού, φωτισµό καµπίνας LED και 
διαθέτει άφθονο χώρο αποσκευ-
ών. Το κοµψό εσωτερικό, όπως και 
η ίδια η καµπίνα, σχεδιάστηκε από 
την BMW Designworks USA.

Επίσης για να κάνει τις βόλ-
τες του, τι καλύτερο µέσο µετα-
φοράς από µια λαµπερή Ferrari 
California. Όχι οποιαδήποτε αλ-
λά αυτή που ανήκε στον αστέρα 
του κινηµατογράφου Αλέν Ντε-
λόν.  Η Ferrari 250 GT Spyder 
California SWB, πουλήθηκε το 
2015 στη δηµοπρασία του Πα-
ρισιού Artcurial για 16,3 εκα-
τοµµύρια ευρώ, όσος είναι ο µη-
νιαίος µισθός του Ρονάλντο. 

Ο χρόνος είναι πολύτιµος για τον 
Κριστιάνο Ρονάλντο. Τόσο πο-
λύτιµος που µπορεί να τον...µε-

τράει µε ένα κοµψό Rolex Yacht 
Master. Μάλστα έχει τη δυνατότη-
τα να αγοράζει ένα κάθε µία ώρα 
αντί του ποσού των 23.000 ευρώ.

Για να το γιορτάσει µπορεί επί-
σης να αγοράζει τη διάσηµη σα-
µπάνια Dom Perignon 2012 , που 
το κόστος της ξεπερνά τα 170 ευ-
ρώ. Ο CR7 θα µπορούσε να αγο-

ράσει δύο ανά λεπτό.
Πέρα από τα σχόλια, τις ειρω-

νείες και τις επικρίσεις για την επι-
λογή του Πορτογάλου, συνεχίζουν 
να προκύπτουν νέες λεπτοµέρειες 
για τη «νέα ζωή» του Κριστιάνο 
Ρονάλντο ο οποίος, όπως αναφέ-
ρει η «Sun», βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο της  επιλογής για το σπίτι 
του στο Ριάντ.

Η πρωτεύουσα της Σαουδικής 
Αραβίας περιλαµβάνει πολλές γει-
τονιές εκατοµµυριούχων. Από όλα 
αυτά, τα δύο κύρια ως πιθανό νέο 
σπίτι για τον Ρονάλντο και την οι-
κογένειά του φαίνεται να είναι η 
Al Muhammadiyah, το οποίο δια-
θέτει µια απίστευτη νυχτερινή ζωή 
και τα καλύτερα εστιατόρια της πό-
λης, ή το Al Nakheel, µια περιοχή 
που περιέχει τα καλύτερα διεθνή 
σχολεία για την εκπαίδευση των 
παιδιών της. 

Και οι δύο περιοχές βρίσκο-
νται κοντά στο στάδιο Al Nassr, 
κάποτε γνωστό ως King Saud 
University Stadium. Επιπλέον, αυ-
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Κάθε λεπτό 
λαμβάνει τον 
βασικό μισθό  
της Ελλάδας!



τές είναι δύο ιδανικές γειτονιές για 
τους ∆υτικούς. Ένα από τα σπίτια 
που αξιολογήθηκαν από την Sun, 
ως πιθανή νέα κατοικία του Κρι-
στιάνο Ρονάλντο, είναι ένα τερά-
στιο αρχοντικό οκτώ υπνοδωµατί-
ων, µε πισίνα, αίθουσα υποδοχής 
µε δυνατότητα καταρράκτη, καθώς 
και τρεις µικρότερες βίλες για τους 
επισκέπτες.

 
H «ακτινογραφία»  
της Αλ Νασρ
Ο αρχηγός της Εθνική Πορτογαλί-
ας, Κριστιάνο Ρονάλντο, «δεσµεύ-
τηκε» µε την οµάδα της Σαουδι-
κής Αραβίας Αλ Νασρ, έναν µήνα 
αφότου ο 37χρονος σούπερ σταρ 
έµεινε ελεύθερος, καθώς λύθηκε 
η συνεργασία του µε την Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ. Το νέο συµβό-
λαιο του Πορτογάλου επιθετικού 
θα έχει διάρκεια 2,5 ετών και θα 
του αποφέρει συνολικά το ποσό 
«µαµούθ» των 500 εκατ. ευρώ!

Ποιος είναι ο σύλλογος της 
Σαουδικής Αραβίας και νέα επαγ-

γελµατική «στέγη» του CR7:

Η ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΤΗΣ ΑΛ ΝΑΣΡ
� Ιδρυθείσα το 1955, η Αλ Νασρ 
εδρεύει στην πρωτεύουσα της 
Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ και ο 
σύλλογος παίζει στην κορυφαία 
κατηγορία της χώρας - την Saudi 
Professional League (SPL), η 
οποία απαρτίζεται από 16 οµάδες.

� Τερµάτισε στην τρίτη θέση 
την περασµένη σεζόν, έξι βαθ-
µούς πίσω από την πρωταθλήτρια 
Αλ Χιλάλ.

� Η Αλ Νασρ είναι η δεύτερη 
πιο επιτυχηµένη οµάδα στο πρω-
τάθληµα µε εννέα τίτλους. Ο τε-
λευταίος της ήταν τη σεζόν 2018-
19. Μόνο η Αλ Χιλάλ, επίσης µε 
έδρα το Ριάντ, έχει κερδίσει περισ-
σότερους τίτλους (18).

�  Έχει κατακτήσει επίσης το 
κύπελλο της χώρας, Kings Cup, 
έξι φορές, µε πιο πρόσφατη επιτυ-
χία το 1990.

� Ο πρώτος σκόρερ όλων των 

εποχών του πρωταθλήµατος, Μά-
ζεντ Αµπντουλάχ, αγωνίστηκε για 
την Αλ Νασρ. Ο πρώην Σαουδά-
ραβας επιθετικός σηµείωσε 189 
γκολ και είχε µέσο όρο σχεδόν ένα 
γκολ ανά αγώνα.

� Η έδρα της Αλ Νασρ είναι το 
Mrsool Park, το οποίο έχει χωρη-
τικότητα 25.000 φιλάθλους.

�  Η καλύτερη επίδοση της 
στην κορυφαία διοργάνωση 
συλλόγων της Ασίας, το AFC 
Champions League, σηµειώθηκε 
το 1995 όταν τερµάτισε δεύτερη.

�  Οι οµάδες της Σαουδικής 
Αραβίας έχουν κερδίσει το AFC 
Champions League έξι φορές, µε 
την Αλ Χιλάλ να έχει το ρεκόρ µε 
τέσσερα τρόπαια και την Αλ Ιτι-
χάντ να ακολουθεί µε δύο. 

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  
ΤΗΣ ΑΛ ΝΑΣΡ 
ΚΑΙ Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ
� Προπονητής της Αλ Νασρ είναι 
ο Ρούντι Γκαρσία, ο οποίος στο 
παρελθόν είχε διατελέσει τεχνικός 
σε Λιλ, Ρόµα, Μαρσέιγ και Λιόν. 
Ο Γάλλος βρίσκεται στο τιµόνι της 
οµάδας από τον Ιούνιο.

� Οι σύλλογοι SPL µπορούν 
να έχουν οκτώ ξένους παίκτες, αλ-
λά µόνο επτά µπορούν να δηλω-
θούν σε µία αγωνιστική.

�  Μεταξύ άλλων αξιόλογων 
ξένων ποδοσφαιριστών στην οµά-
δα ξεχωρίζει το όνοµα του ήρωα 
του Παγκοσµίου Κυπέλλου 2022 
για το Καµερούν, Βίνσεντ Αµπου-
µπακάρ.

� Ο Κολοµβιανός τερµατοφύ-
λακας Νταβίντ Οσπίνα, ο οποί-
ος στο παρελθόν θήτευσε σε Άρ-
σεναλ και Νάπολι, καθώς και ο 
πρώην διεθνής µέσος της Βραζι-
λίας, Λουίζ Γκουστάβο.

Η ΠΟΡΕΙΑ  
ΤΗΣ ΑΛ ΝΑΣΡ  
ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ  
ΣΕΖΟΝ
� Το 2023 βρίσκει την Αλ Νασρ 
στην κορυφή του πρωταθλήµατος 
µε 26 βαθµούς µετά από 11 αγω-
νιστικές, έχοντας κερδίσει οκτώ 
αναµετρήσεις και µετρώντας µό-
λις µία ήττα. Η Αλ Σαµπάµπ είναι 
ένα βαθµό πίσω στη δεύτερη θέση 

µε έναν αγώνα λιγότερο. 
� Ο Βραζιλιάνος µέσος Ταλί-

σκα είναι ο πρώτος σκόρερ της αυ-
τή τη σεζόν µε έξι γκολ.

�  Με το AFC να αλλάζει τη 
µορφή για το Champions League, 
η νέα οµάδα του Ρονάλντο θα πρέ-
πει να κατακτήσει το πρωτάθληµα 
αυτή τη σεζόν για να προκριθεί 
στη φάση των οµίλων της διορ-
γάνωσης για τη σεζόν 2023-24, η 
οποία έχει προγραµµατιστεί να εκ-
κινήσει τον Σεπτέµβριο.

� Οι οµάδες θα έχουν επίσης 
τη δυνατότητα να δηλώσουν έως 
και έξι ξένους στην αρχική τους 
ενδεκάδα στο AFC Champions 
League την επόµενη σεζόν. Του-
λάχιστον ένας από αυτούς τους 
παίκτες πρέπει να είναι από άλλο 
ασιατικό έθνος.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ  
ΝΑ ΦΕΡΕΙ Ο ΡΟΝΑΛΤΟ 
ΣΤΗΝ ΑΛ ΝΑΣΡ;
� Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει πάνω 

από 700 γκολ σε συλλογικό επίπε-
δο και πάνω από 100 σε διεθνές, 
ενώ βρίσκεται στην κορυφή των 
σκόρερ όλων των εποχών µε 819.

� Παρά τις δυσκολίες της Γιου-
νάιτεντ την περασµένη σεζόν, ο... 
ηλικιωµένος Ρονάλντο έδειξε ότι 
είχε ακόµα λίγο... καύσιµο στο ρε-
ζερβουάρ του, καθώς αναδείχθη-
κε πρώτος σκόρερ της µε 24 γκολ, 
συµπεριλαµβανοµένων 18 στην 
Πρέµιερ Λιγκ.

� Ωστόσο τη φετινή σεζόν στη 
Γιουνάιτεντ σκόραρε µόλις τρεις 
φορές σε όλες τις διοργανώσεις 
πριν την έξοδό του.

� Στο Κατάρ, έγινε ο πρώτος 
ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 
πέντε Μουντιάλ, αλλά σύντοµα 
έχασε τη θέση του στην αρχική εν-
δεκάδα...

� Το σκοράρισµα πάντως δεν 
αποτελεί πρόβληµα για την Αλ 
Νασρ τη φετινή σεζόν, καθώς η οµά-
δα έχει σηµειώσει 25 γκολ στο πρω-
τάθληµα µετά από 11 αγώνες.
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Ο Εντσο Φερνάντες έκλεψε 
την παράσταση στο Μουντιάλ 
2022, όπου αναδείχθηκε καλύ-
τερος νεαρός ποδοσφαιριστής 
της κορυφαίας διοργάνωσης. 
Τόσο πριν, όσο και -κυρίως- 
µετά τον θρίαµβο της εθνικής 
Αργεντινής στο Κατάρ, ο µέ-
σος της Μπενφίκα, αποτελεί 
µεταγραφικό στόχο των κορυ-
φαίων ευρωπαϊκών συλλό-
γων, καθώς ενδιαφέρον για 
την απόκτηση του, έχουν δεί-
ξει η Παρί Σεν Ζερµέν, η Λί-
βερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η 
Μπαρτσελόνα, η Ατλέτικο Μα-
δρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι, η 
Τότεναµ, αλλά η Τσέλσι είναι 
πιο κοντά στην απόκτηση του.

Οι διοικούντες την οµάδα 

του Λονδίνου πρότειναν για 
την απόκτηση του 21χρονου 
Αργεντινού, ένα ποσό κοντά 
στα 100 εκατ. ευρώ, την ώρα 
που η Μπενφίκα, τον απέκτη-
σε έναντι µόλις 18 εκατ. ευρώ 
και έχει ορίσει την ρήτρα απο-
δέσµευσης στα 120 εκατ. ευρώ. 
Την αποχώρηση του νεαρού 
σταρ επιβεβαίωσε ουσιαστικά 
ο τεχνικός της πορτογαλικής 
οµάδας, Ρόγκερ Σµιντ: «Ναι 
είναι πιθανό να φύγει τις επό-
µενες εβδοµάδες. Ο Εντσο εί-
ναι σπουδαίο ταλέντο και δεν 
µπορούµε να σταθούµε εµπό-
διο στην καριέρα του», τόνισε 
σχετικά ο χρονος Γερµανός τε-
χνικός των «αετών» της Λισα-
βόνας.

Ο Σμιντ επιβεβαίωσε
πως θα φύγει ο Φερνάντες
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Η 
γενετική διάγνωση της 
πρώτης ασθενούς µε 
κληρονοµούµενη αµ-
φιβληστροειδοπάθεια, 

που υποβλήθηκε σε χειρουργική 
επέµβαση σε δηµόσιο νοσοκοµείο 
της χώρας µας, στις 15 Σεπτεµ-
βρίου 2022, µε σκοπό τη γονιδια-
κή θεραπεία, είχε πραγµατοποιη-
θεί τον Οκτώβριο 2021, σε Κέντρο 
Οφθαλµικής Γενετικής. Σύµφωνα 
µε την ∆ρ Σµαράγδα Καµακάρη, 
MSc, PhD Ιατρική-Μοριακή Γενε-
τίστρια, διδάκτορα του Ινστιτούτου 
Οφθαλµολογίας Λονδίνου, UCL, 
Ηνωµένο Βασίλειο, η οποία ασχο-
λείται από το 2003 µε τη γενετική 
διάγνωση και συµβουλευτική των 
Ελλήνων ασθενών µε κληρονοµι-
κές οφθαλµικές παθήσεις, κατά τον 
έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η συγκε-
κριµένη ασθενής πληρούσε τα κρι-
τήρια της µόνης τρέχουσας εγκεκρι-
µένης γονιδιακής θεραπείας, αφού 
από τη γενετική της διάγνωση προ-
έκυψε ότι φέρει δύο παθογόνες γε-
νετικές παραλλαγές στα δύο αντί-
γραφα του γονιδίου RPE65. Το 
γονίδιο RPE65, που είναι ένα από 
τα 80, περίπου, γονίδια που έχουν 
ταυτοποιηθεί ως υπεύθυνα για την 
µελαγχρωστική αµφιβληστροει-
δοπάθεια (οµάδα µονογονιδιακών 
παθήσεων), υπαγορεύει την παρα-
γωγή ενός πολύ βασικού ενζύµου 
της οπτικής οδού και αποτελεί γο-

νίδιο-στόχο, από τα τέλη της δε-
καετίας του '90, για τη γονιδιακή 
θεραπεία της συγγενούς αµαύρω-
σης κατά Leber τύπου 2 (LCA2) 
και της µελαγχρωστικής αµφιβλη-
στροειδοπάθειας τύπου 20 (RP20). 
Η θεραπεία συνίσταται στην υπαµ-
φιβληστροειδική χορήγηση αδε-
νοσυσχετιζόµενου ιού (Adeno-
Associated Virus, AAV), ο οποίος 
χρησιµοποιείται ως όχηµα για την 
µεταφορά του υγιούς αντιγράφου 
του πάσχοντος γονιδίου στα κατάλ-
ληλα αµφιβληστροειδικά κύτταρα 
χωρίς ενσωµάτωση στο γονιδίωµα 
τους (γονιδιακή ενίσχυση). Στην 
παρούσα φάση είναι η µόνη εγκε-
κριµένη από τον Οργανισµό Τρο-
φίµων και Φαρµάκων (FDA) των 
ΗΠΑ, το 2017, και από τον αντίστοι-
χο Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµά-
κων (EMA), το 2018.

Προετοιµασία
του ασθενούς
Η προετοιµασία που εξασφάλισε 
την ετοιµότητα της ασθενούς για τη 
χειρουργική επέµβαση, συµπεριέ-
λαβε τα παρακάτω στάδια, σύµφω-

να µε την κ. Καµακάρη:
-την αναζήτηση από την ίδια της γε-
νετικής της διάγνωσης
-τη γενετική συµβουλευτική προς 
αυτήν, πριν την γενετική ανάλυση
-τη γενετική ανάλυση
-την ορθή και ολοκληρωµένη ερ-
µηνεία του γενετικού της αποτελέ-
σµατος
-την επικοινωνία των αποτελεσµά-
των στην ασθενή, ώστε να κατανο-
ήσει πλήρως τη σηµασία του συγκε-
κριµένου γενετικού αποτελέσµατος
-τη στοχευµένη γενετική ανάλυ-
ση των µη πασχόντων γονέων της, 
ώστε να τεκµηριωθεί η φορεία της 
παθογόνου γενετικής παραλλαγής
-την καθοδήγηση της ασθενούς βή-
µα-βήµα, µετά από την επικοινωνία 
µε ειδικούς οφθαλµιάτρους, προ-
κειµένου να υποβληθεί στις απα-
ραίτητες ορθές κλινικές εξετάσεις, 
ώστε να προσδιορισθεί ότι, εκτός 
από υποψήφια, ήταν και κλινικά 
κατάλληλη για την γονιδιακή θε-
ραπεία.

Τέλος, παρασχέθηκε ακριβής 
και σαφής ενηµέρωση στην ιατρική 
οµάδα της Πιστοποιηµένης Πανεπι-

στηµιακής Κλινικής του δηµόσιου 
νοσοκοµείου, η οποία προχώρησε 
στη χειρουργική επέµβαση.

Από τον όλο χειρισµό του περι-
στατικού, αναφέρει η κ. Καµακάρη, 
γίνεται φανερή η ουσία και η δια-
δικασία της ιατρικής ακριβείας, δη-
λαδή η πρόληψη και αντιµετώπιση 
των νοσηµάτων που λαµβάνει υπό-
ψη τη γονιδιακή µοναδικότητα κά-
θε ατόµου.

Οκτώ ακόµη ασθενείς
µε προσβεβληµένο
το ίδιο γονίδιο
Υπάρχουν ακόµα 8 ασθενείς µε 
προσβεβληµένο το ίδιο γονίδιο 
στην in house βάση γενετικών αι-
τίων των Ελλήνων αµφιβληστρο-
ειδοπαθών. Ο εντοπισµός τους δεν 
αποτέλεσε συµπτωµατικό ή συγκυ-
ριακό γεγονός, σηµειώνει η κ. Κα-
µακάρη. Όπως αναφέρει, υπήρξε 
το αποτέλεσµα ενός µακροχρόνιου 
αγώνα, που δόθηκε από τους µο-
ριακούς γενετιστές, αλλά και από 
οφθαλµιάτρους, που έχουν στηρί-
ξει την προσπάθεια για την καθιέ-
ρωση της Γενετικής Οφθαλµολο-

γίας στην Ελλάδα την τελευταία 
εικοσαετία. Είναι ευτύχηµα, προ-
σθέτει, ότι η χώρα µας διαθέτει 
πλέον και πιστοποιηµένο κέντρο 
για τη χορήγηση της γονιδιακής 
θεραπείας.

«Τα επιτεύγµατα που αφο-
ρούν στην ιατρική ακριβείας είναι 
απόρροια των συνεργασιών µετα-
ξύ µοριακών και κλινικών εµπει-
ρογνωµόνων και διεπιστηµονικής 
συνεργασίας γενικότερα. Οι µορι-
ακές διαγνωστικές προσεγγίσεις 
επιτρέπουν να αναγνωριστούν οι 
ασθενείς που θα ωφεληθούν πε-
ρισσότερο από τη συγκεκριµένη 
θεραπεία, καθοδηγούν και προω-
θούν τη "στοχεύουσα θεραπεία". Ο 
µοριακός έλεγχος για τον εντοπι-
σµό του πάσχοντος γονιδίου απο-
τελεί µια ξεχωριστή επιστηµονική 
οντότητα, προηγείται της θεραπεί-
ας και αποτελεί αναγκαία προϋπό-
θεση για να εντοπιστεί ο κατάλ-
ληλος ασθενής για να υποβληθεί 
σ άυτήν.

Ακολουθούν και άλλα γονί-
δια προς θεραπεία και οι ασθε-
νείς µας είναι γενετικά ταυτοποι-
ηµένοι και έτοιµοι από καιρό. Το 
γεγονός της γονιδιακής θεραπεί-
ας είναι η επαναστατική αρχή 
ενός νέου δρόµου αντιµετώπι-
σης των κληρονοµικών αµφιβλη-
στροειδοπαθειών - και όχι µό-
νον», καταλήγει η κ. Καµακάρη.

Κληρονομούμενες 
αμφιβληστροειδοπάθειες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το γονίδιο RPE65, που είναι ένα από τα 80, περίπου, γονίδια που έχουν
ταυτοποιηθεί ως υπεύθυνα για την µελαγχρωστική αµφιβληστροειδοπάθεια (οµάδα

µονογονιδιακών παθήσεων), υπαγορεύει την παραγωγή ενός πολύ βασικού
ενζύµου της οπτικής οδού και αποτελεί γονίδιο-στόχο, από τα τέλη της δεκαετίας του ‘90
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ΚΡΙΟΣ 
Κάποιες φορές η ακραία συµπεριφορά σας 
φτάνει τους άλλους σε οριακά σηµεία. Φροντί-
στε να γνωρίζετε καλά τα δεδοµένα, πριν κάνετε 
οποιαδήποτε βαρυσήµαντη δήλωση. Μην κα-
ταπιέζετε τους συνεργάτες σας µε υπερβολικές 
απαιτήσεις, όταν αυτοί δε σας ζητούν τίποτα. Κι-
νηθείτε µε µεθοδικότητα και υποµονή, επανα-
λαµβάνοντας τις προσπάθειές σας µέχρι να πέ-
σουν τα εµπόδια και µη σας πιάνει πείσµα και 
απελπισία επειδή δε γίνονται αυτά που θέλε-
τε άµεσα.

ΤΑΥΡΟΣ 
Βρείτε χρόνο τόσο για να ξεκουραστείτε, όσο 
και για να τακτοποιήσετε τις σκέψεις σας. Μέσα 
από συζητήσεις κατοχυρώστε κάποια κεκτηµέ-
να σας που οι άλλοι δεν παραδέχονται. Επειδή 
πιστεύετε ότι δίνετε περισσότερα, µην απαιτεί-
τε ανταλλάγµατα από τους γύρω σας. Πρώτα 
πάρτε πρωτοβουλίες σε σοβαρά θέµατα και µε-
τά δώστε τα για διεκπεραίωση στους άλλους. 
Μην επιτρέψετε στο οικογενειακό σας περιβάλ-
λον να σας πνίγει, όσο και αν τους αγαπάτε. 

∆Ι∆ΥΜΟΙ 
Κινηθείτε ευέλικτα και µε διπλωµατία για να 
αποφύγετε καυγάδες και εντάσεις. Αποφύγετε 
να δεσµευθείτε, εάν δεν έχετε γνώση των πραγ-
µατικών καταστάσεων. Για να είστε όλοι ωφελη-
µένοι αξιοποιήστε τις ικανότητές σας αλλά και 
τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω σας. Μη 
χαλάτε την ψυχική σας ισορροπία στηριζόµενοι 
σε ριψοκίνδυνες καταστάσεις. ∆ιαφυλάξτε τις 
σχέσεις σας όσο καλύτερα µπορείτε και κινη-
θείτε µόνο µε γνώµονα τη λογική. Νεύρα, επι-
θετικότητα και γενικά η άσχηµη συµπεριφορά 
δεν πρόκειται να σας βοηθήσουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η επικοινωνία σας δε θα βρίσκεται και στα 
καλύτερά της και λόγια που θα πείτε πάνω σε 
στιγµές αγανάκτησης θα αποβούν σε βάρος 

σας. Μην είστε απαιτητικοί από τις σχέσεις σας, 
αφού είναι ακόµα πολύ νωρίς για να διαµορ-
φωθεί µια κατάσταση που να σας αρέσει σε όλα 
τα επίπεδα. Αργότερα θα υπάρξει µεγαλύτερη 
προθυµία από την πλευρά ατόµων που υπάρ-
χουν στη ζωή σας, αλλά και καινούριων προ-
σώπων και θα εισπράξετε την εκτίµηση και τη 
συµπάθειά τους. 

ΛΕΩΝ
Το πλανητικό σκηνικό της βδοµάδας θα έρθει 
να πλήξει τον οικονοµικό σας τοµέα µε συνεχό-
µενα λάθη, ενώ παράλληλα θα σας απασχολή-
σουν και κληρονοµικά σας θέµατα. Ανεπιθύ-
µητες εκκρεµότητες ή λογαριασµοί θα έρθουν 
στο προσκήνιο, κάνοντας και τα πιο απλά να 
σας φαίνονται εξαιρετικά δύσκολα. Προωθή-
στε τα οικονοµικά σας, αλλά όχι και τα σχέδιά 
σας. Αρπάξτε τις ευκαιρίες που θα αυξήσουν τα 
εισοδήµατά σας και αφήστε για αργότερα τους 
µεγαλεπήβολους στόχους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
 Εάν ο χρόνος σας το επιτρέπει τακτοποιήστε 
θέµατα που θα αφορούν οικονοµικές εκκρε-
µότητες. Φροντίστε να µη χάσετε την ψυχραι-
µία σας και πείτε λόγια που θα πληγώσουν 
και θα είναι δύσκολο να ξεχαστούν. Το κλί-
µα στο χώρο της εργασίας σας θα είναι φορ-
τισµένο µε αποτέλεσµα οι προστριβές µε τους 
συνεργάτες σας να είναι πιθανές να φέρουν 
ρήξη ανάµεσά σας. Θα υπάρχει αναστάτωση 
στον οικογενειακό χώρο αλλά και µε τα φιλι-
κά σας πρόσωπα.

ΖΥΓΟΣ
 Μην κάνετε επεκτατικές κινήσεις και µην πά-
ρετε κανένα είδους ρίσκο. Οι ανατροπές που 
θα υπάρξουν θα είναι πολλές και κάποιες από 
αυτές θα επηρεάσουν τον επαγγελµατικό σας 
τοµέα. ∆ιαταράσσεται η ισορροπία µε τους 
συνεργάτες σας και δεν πρέπει να κινηθείτε 
βιαστικά. ∆εν ευνοούνται οι διαπροσωπικές 
σας σχέσεις και απαιτείται να δείξετε καλή θέ-
ληση για να επικρατήσει η αρµονία  και το ευ-
χάριστο κλίµα στις σχέσεις σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
Σηµαντικό ρόλο θα παίξει το πώς θα συµπε-
ριφερθείτε, αφού οι εντάσεις θα εισχωρή-
σουν και στο φιλικό σας περιβάλλον. Φροντί-
στε στις δύσκολες στιγµές να παρακάµπτετε 
τα πείσµατα και σκεφτείτε πως τα πάντα εί-
ναι προς διαπραγµάτευση. Καλλιεργήστε αυ-
τές που θεωρείτε καλύτερες και αποδοτικό-
τερες σας επαφές και προσεγγίστε τις χωρίς 
προκαταλήψεις, έχοντας αµοιβαία κατανόηση 
ως προς τις διαφορές που αντιµετωπίζετε στις 
επιµέρους νοοτροπίες. Χειριστείτε προσεκτι-
κά τις επενδύσεις σας και αποφύγετε να είστε 
βιαστικοί ή παρορµητικοί. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Φροντίστε την εξωτερική σας εµφάνιση για 
να φτιάξετε τη διάθεσή σας και ασχοληθείτε 
µε καινούριες δραστηριότητες, ώστε ο καινού-
ριος χρόνος να σας βρει ανανεωµένους, δυ-
νατούς και έτοιµους. Κρατηθείτε µακριά από 

περιττά έξοδα και άσκοπες αγορές, µια που 
τα οικονοµικά σας θα είναι στάσιµα. Ψάξτε 
και εξετάστε λεπτοµερώς τις συµφωνίες που 
θα κλείσετε. Χρειάζεται προσοχή στον τρόπο 
που θέλετε να εκθέσετε τις ιδέες σας, ώστε να 
µην προσβάλετε τους συνεργάτες σας µε πα-
ρακινδυνευµένες κινήσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
 Οι παρεξηγήσεις  µε το σύντροφό σας θα δί-
νουν και θα παίρνουν, γιατί το µικροσκόπιο 
µε το οποίο εξετάζετε τους ανθρώπους γύρω 
σας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και πιάνει και 
την πιο ανεπαίσθητη λεπτοµέρεια. ∆είξτε κα-
λή θέληση, συνεργαστείτε και θα έχετε απα-
ντήσεις σε ερωτηµατικά που υπήρχαν καιρό 
στην καρδιά σας. Σκεφτείτε περισσότερο για 
να έχετε ξεκάθαρη κρίση και βάλτε σε εφαρ-
µογή ότι αποφασίσετε από κοινού λίγο αργό-
τερα, για να µην το µετανιώσετε. 

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Η βδοµάδα είναι αρκετά σύνθετη και έτσι τα 
πράγµατα στο συναισθηµατικό σας τοµέα θα εί-
ναι περίπλοκα είτε έχετε σχέση, είτε είστε µό-
νοι. Μη στηριχθείτε σε άτοµα που έτσι κι αλ-
λιώς δεν είναι της εµπιστοσύνης σας και ούτε τα 
γνωρίζετε καλά, αλλά εκµεταλλευθείτε τη δυνα-
τότητα που έχετε να ξεµπερδέψετε οριστικά µε 
κάποια θέµατα στηριζόµενοι αν όχι µόνο στον 
εαυτό σας αλλά και στα άτοµα που σας αγαπούν 
και θα είστε πιο σίγουροι για τις κινήσεις σας. 

ΙΧΘΥΣ
Το να δηµιουργήσετε τώρα µια σχέση δεν εί-
ναι απαγορευµένο, όµως, είναι φρονιµότερο 
να µην πάρετε αποφάσεις ζωής, καθώς θα 
υπάρχει ο φόβος να πάρετε λάθος µηνύµατα 
και αυτό θα σας πονέσει. Η µείωση επικοινω-
νίας που θα υπάρχει, θα σας βάλει σε σκέψεις 
για το αν πρέπει να διαφοροποιήσετε αρκετά 
από τα δεδοµένα στην ερωτική σας ζωή. Αυτό 
δεν είναι κακό, αρκεί να µην πιστέψετε σε λά-
θος πράγµατα από λάθος άνθρωπο που µπο-
ρεί να σας κάνει να παραπλανηθείτε.

Στις 7 η Πανσέληνος στον Καρκίνο, προσφέρει όµορφες οικογενειακές στιγµές αρκεί να µην αφήσετε την απαισιοδοξία να πρωτοστατεί. Θα αποζητάτε 
συναισθηµατική ασφάλεια και θα πρέπει να µην είστε παρορµητικοί ή υιοθετήσετε ακραίες συµπεριφορές που θα σας οδηγήσουν σε λάθος δρόµους. Αφήστε 
να σας πλησιάσουν και να σας δείξουν τρυφερότητα, ενώ σε επαγγελµατικό επίπεδο θα ακούσετε αρκετά για συνεργασίες αλλά και για ζητήµατα που θα 
αφορούν την καριέρα σας. Περισσότερο επηρεάζονται τα ζώδια του παρορµητικού σταυρού (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερος). 

Αυτά τα ζώδια επηρεάζονται αυτήν την εβδομάδα 
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µε δυνατότητα πρόβλεψης και µέσω εφαρµογής:
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Ό
χι πολύ αξιόπιστα 
στοιχεία, τµηµατικές 
εκτιµήσεις και ανη-
συχία για την εµφά-

νιση νέων παραλλαγµένων στελεχών: 
η Κίνα είναι αντιµέτωπη µε µια έξαρ-
ση της covid-19 µετά την άρση των αυ-
στηρών υγειονοµικών περιορισµών, 
γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε 
πολλές χώρες.

Όχι πολύ
αξιόπιστα στοιχεία
Το Πεκίνο το έχει παραδεχθεί: µετά 
την κατάργηση στις αρχές ∆εκεµβρίου 
των διαγνωστικών τεστ για την covid, 
τα οποία µέχρι τότε γίνονταν σε µεγά-
λη κλίµακα, είναι πλέον «αδύνατο» να 
καταγραφεί µε ακρίβεια ο αριθµός των 
κρουσµάτων στη χώρα.

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας έπαψε 
να δηµοσιεύει καθηµερινά στοιχεία 
για τα κρούσµατα και τους θανάτους 
από covid. Έκτοτε το Κινεζικό Κέντρο 
Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών 
(CDC) έχει αναλάβει να το πράττει, 
αλλά από την επόµενη εβδοµάδα θα 
ανακοινώνει τα στοιχεία µία φορά τον 
µήνα. Οι αρχές πρόσφατα τροποποίη-
σαν τα κριτήρια για τους θανάτους που 
οφείλονται σε covid. Έτσι από τις 7 ∆ε-
κεµβρίου έχουν καταγραφεί µόνο 15 

θάνατοι από τη νόσο, σε σύνολο 1,4 
δισεκ. κατοίκων. Την ίδια ώρα τα νο-
σοκοµεία και τα αποτεφρωτήρια δυ-
σκολεύονται να αντεπεξέλθουν στον 
αυξηµένο αριθµό ασθενών από covid 
και νεκρών.

Οι κινεζικές αρχές παραδέχθηκαν 
την προηγούµενη εβδοµάδα ότι συγκε-
ντρώνουν «πολύ λιγότερα» στοιχεία σε 
σχέση µε την περίοδο που διεξάγονταν 
διαγνωστικά τεστ σε µεγάλη κλίµακα. 
Για να «καλύψουν τα κενά» των στα-
τιστικών στοιχείων, οι αρχές βασίζο-
νται σε διαδικτυακές δηµοσκοπήσεις, 
στον αριθµό των επισκέψεων σε νο-
σοκοµεία, στη ζήτηση για αντιπυρετι-
κά φάρµακα και στις κλήσεις προς τη 
γραµµή άµεσης επέµβασης, όπως δή-
λωσε ο Γιν Ουενγού αξιωµατούχος 
υπεύθυνος για τον έλεγχο των ασθε-
νειών. Πολλές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η 
Αυστραλία και ο Καναδάς, επικαλού-
νται την έλλειψη διαφάνειας στα κινε-
ζικά δεδοµένα για να δικαιολογήσουν 
την απόφασή τους να ζητούν από τους 
ταξιδιώτες που προέρχονται από την 
Κίνα να υποβάλλονται σε τεστ PCR.

 
Τµηµατικές εκτιµήσεις
Κάποιες τοπικές αρχές ξεκίνησαν να 
δηµοσιοποιούν στοιχεία, όπως για πα-
ράδειγµα στην επαρχία Ζεζιάνγκ, που 

συνορεύει µε τη Σανγκάη, όπου εκτί-
µησαν την προηγούµενη εβδοµάδα ότι 
κάθε ηµέρα υπάρχουν ένα εκατοµµύ-
ριο νέα κρούσµατα covid. Στην πόλη 
Τσινγκντάο οι αρχές έκαναν λόγο για 
500.000 νέες ηµερήσιες µολύνσεις και 
στην Ντονγκουάν για 300.000.

Στην επαρχία Χαϊνάν οι αρχές 
εκτίµησαν την Παρασκευή σε περισ-
σότερο από 50% το ποσοστό των κα-
τοίκων που έχουν µολυνθεί από covid, 
ενώ στις πόλεις Τζουζού και Ζουσάν 
υπολογίστηκε ότι τουλάχιστον το 30% 
των κατοίκων έχει προβληθεί από τον 
νέο κορονοϊό.

Ένας από τους βασικούς επιδηµιο-
λόγους της Κίνας, ο Γου Ζουνγιού, δή-
λωσε την Πέµπτη ότι η κορύφωση της 
επιδηµίας στο Πεκίνο, την Τσενγκντού 
και την Τιανζίν έχει περάσει. Αντίστοι-
χη είναι η κατάσταση στη Σανγκάη, 
όπου 10 εκατοµµύρια από τους 25 εκα-
τοµµύρια κατοίκους της πόλης φαίνε-
ται ότι έχουν µολυνθεί, σήµερα µε τον 
επιδηµιολόγο Ζανγκ Ουενχόνγκ, µια 
προσωπικότητα της µάχης κατά της 
επιδηµίας. Ωστόσο είναι δύσκολο να 
σχηµατιστεί µια ολοκληρωµένη εικό-
να της επιδηµιολογικής κατάστασης σε 
εθνικό επίπεδο. Αριθµοί που διέρρευ-
σαν από σύσκεψη των υγειονοµικών 
αρχών τον προηγούµενο µήνα αναφέ-

ρονταν σε 250 εκατ. µολύνσεις τις 20 
πρώτες ηµέρες του ∆εκεµβρίου. Ανε-
ξάρτητες προβλέψεις είναι πιο απαισι-
όδοξες. Οι ερευνητές του πανεπιστηµί-
ου του Χονγκ Κονγκ προβλέπουν ότι 
σχεδόν ένα εκατοµµύριο Κινέζοι µπο-
ρεί να πεθάνουν από covid φέτος τον 
χειµώνα. Η βρετανική εταιρεία ιατρι-
κών αναλύσεων Airfinity, που εκτιµά 
ότι καθηµερινά στην Κίνα καταγράφο-
νται 1,8 εκατ. µολύνσεις και 11.000 θά-
νατοι από covid, αναµένει 1,7 εκατοµ-
µύριο θανάτους ως το τέλος Απριλίου.

 
Νέα στελέχη;
Πολλές χώρες ανησυχούν και για το 
ενδεχόµενο να εµφανιστούν νέα πα-
ραλλαγµένα στελέχη του κορονοϊού, 
αν και προς το παρόν δεν έχει εντο-
πιστεί κανένα. Σύµφωνα µε τον Σου 
Ουενµπό, αξιωµατούχο του CDC, κα-
ταρτίζεται µια νέα εθνική βάση δεδο-
µένων από τη συλλογή δειγµάτων από 
τα νοσοκοµεία.

Οι υποπαραλλαγές του Όµικρον, 
BA.5.2 και του BF.7, παραµένουν 
κυρίαρχες στο Πεκίνο, επεσήµανε 
ο ίδιος, απαντώντας στις ανησυχίες 
ότι το στέλεχος ∆έλτα, που θεωρεί-
ται πιο επικίνδυνο, εξακολουθεί να 
κυκλοφορεί. Το Όµικρον επικρατεί 
και στη Σανγκάη.

Πεκίνο: «Παράλογα»
τα περιοριστικά µέτρα
Οι περιορισµοί που έχουν επιβά-
λει κάποιες χώρες στους προερχό-
µενους από την Κίνα ταξιδιώτες λό-
γω της covid είναι παράλογες και δεν 
έχουν επιστηµονικό υπόβαθρο, όπως 
είπε σήµερα στη διάρκεια της τακτικής 
ενηµέρωσης των δηµοσιογράφων εκ-
πρόσωπος του κινεζικού υπουργείου 
Εξωτερικών.

Όπως είπε ο Μάο Νινγκ, «είµαστε 
έντονα αντίθετοι σε τέτοιες πρακτικές» 
και θα προχωρήσουµε σε αντίµετρα 
µε βάση την αρχή της αµοιβαιότητας. 
Πολλές χώρες έχουν ήδη επιβάλει κά-
ποιο είδος περιορισµού ή πρόκειται να 
επιβάλουν σε ταξιδιώτες προερχόµε-
νους από την Κίνα-- οι ΗΠΑ, η Γαλ-
λία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστραλία, 
ο Καναδάς, το Ηνωµένο Βασίλειο, το 
Ισραήλ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η 
Ινδία και το Μαρόκο. Το Κατάρ πρό-
κειται από σήµερα να απαιτεί από τους 
ταξιδιώτες που φθάνουν στο έδαφός 
του από την Κίνα να προσκοµίζουν αρ-
νητικό τεστ για COVID-19 , το οποίο 
θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί 
µέσα σε 48 ώρες από την αναχώρη-
σή τους. Το τεστ θα είναι υποχρεωτικό 
για όλους τους ταξιδιώτες ανεξαρτήτως 
του εµβολιαστικού καθεστώτος τους.

AΜΑΝ ΑΥΤΗ Η ΚΙΝΑ!
Γιατί η έξαρση της νόσου covid19 προκαλεί ανησυχία
Πολλές χώρες επικαλούνται την έλλειψη διαφάνειας στα κινεζικά δεδοµένα για να δικαιολογήσουν την απόφασή τους 

και ζητούν από τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Κίνα να υποβάλλονται σε τεστ PCR και να φοράνε µάσκα
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