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EDITORIAL/
H

«κλαδική» των Συνταγµα-
τολόγων ή των δηµοσιο-
λόγων,  των παθολόγων ή 
των σεισµολόγων, επανα-

στατεί κάθε φορά που προκύπτει ένα θέ-
µα, για το οποίο πρέπει να αποφανθούµε 
για τη νοµιµότητα κυβερνητικών πράξε-
ων ή παραλείψεων. Αυτό κάνουν οι κύ-
ριοι Συνταγµατολόγοι, οι οποίο είναι χω-
ρισµένοι σε στρατόπεδα. Το ίδιο κάνουν 
και οι  σεισµολόγοι οι οποίοι δεν συµφω-
νούν ποτές ακόµη και για το µέγεθος του 
σεισµού. Μια από τα ίδια και οι παθολό-
γοι, οι ογκολόγοι και οι λοιποί λειτουργοί 
της υγείας, αν προκύψει θέµα της αρµο-
διότητά στους. 

Όλοι τους επιδίδονται σε ένα «σόου» 
που πολιτικολογούν µε πρόσχηµα την 
επιστήµη τους. Οι συνταγµατολόγοι, λοι-
πόν,  εκφράζουν σήµερα τις απόψεις τους 
για τις πολιτικές και νοµικές όψεις της πα-
ρακολούθησης από την ΕΥΠ των τηλε-
φωνικών συνδιαλέξεων του Νίκου Αν-
δρουλάκη. Χρησιµοποιούν το Σύνταγµα 
για να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπι-
µότητες ή το ερµηνεύουν όπως πρέπει; 

Η απάντηση είναι εύκολη. Μάλλον 
το πρώτο, αφού όπως και οι ίδιοι λένε το 
Σύνταγµα «επιδέχεται πολιτικές ερµηνεί-
ες». Κατά συνέπεια, κάθε ερµηνεία έχει 
πολιτικό χρώµα. Ο καθηγητής Συνταγ-
µατικού ∆ικαίου και υπουργός Επικρα-
τείας Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε 
ότι η παρακολούθηση ήταν νόµιµη γιατί 
έγινε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Οι 
καθηγητές Νίκος Αλιβιζάτος, Ευάγγελος 
Βενιζέλος και Προκόπης Παυλόπουλος 
υποστήριξαν ότι ήταν παράνοµη, ακόµη 
κι αν έγινε για λόγους εθνικής ασφάλει-
ας. Σε µια ενδιάµεση θέση ήταν η άποψη 
του Αντώνη Μανιτάκη. 

Οι 15 εναντίον Ντογιάκου 
Τις τελευταίες ηµέρες έχει προκύψει και 
το θέµα της Α∆ΑΕ. 15 Συνταγµατολόγοι 
– οι περισσότεροι οι ίδιοι και σε άλλες πε-
ριπτώσεις -  ξεσηκώθηκαν κατά της γνω-
µοδότησης Ντογιάκου. «Υπάρχουν σοβα-
ρά ατοπήµατα», λένε και βάζουν φαρδιά 
πλατιά τις υπογραφές τους κάτω από ένα 
κοινό κείµενο – διαµαρτυρία. Μόνο που 
ένας από αυτούς «έπεσε από τα σύννε-
φα», όταν πληροφορήθηκε ότι υπέγραψε 
ενώ δεν το είχε κάνει. Ο Φίλιππος Σπυ-
ρόπουλος, είπε ότι «δεν συνυπέγραψε τη 
δήλωση για τη γνωµοδότηση Ντογιάκου. 
Μάλιστα, στη δήλωσή του αναφέρει ότι 
«αν επιθυµεί ο κ. Αλιβιζάτος – πρωτο-
στάτησε στις υπογραφές - µπορούµε να 
άρουµε το απόρρητο της τηλεφωνικής 
επικοινωνίας µας για να αποδειχθεί αν 
συµφώνησα ή όχι µε τις σκέψεις και τις 
τοποθετήσεις του σε σχέση µε τη γνωµο-
δότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου. Του απήντησα ότι εκείνη τη στιγµή 

είχα αρχίσει να διαβάζω τη γνωµοδό-
τηση και ότι δεν είχα καταλήξει ακόµη 
σε προσωπική γνώµη. Το τηλεφώνηµα 
περατώθηκε µε την απάντησή µου “δεν 
µπορώ να σου πω αν συµφωνώ ή δια-
φωνώ, διότι δεν γνωρίζω ακόµη τη γνω-
µοδότηση”. Σηµειωτέον ότι ουδέποτε µε 
ενηµέρωσε ότι επρόκειτο για κοινή δή-
λωση συναδέλφων καθηγητών του συ-
νταγµατικού δικαίου». 

«Να παραιτηθεί
ο Μητσοτάκης» 
Ας θυµηθούµε, όµως, έναν άλλον κύριο 
καθηγητή Συνταγµατολόγο. Αυτόν που 
το καλοκαίρι υποστήριξε ότι αν η «κοινό-
τητα των συνταγµατολόγων» αποφασίσει 
ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να παραιτη-
θεί, εκείνος οφείλει να παραιτηθεί». Ο κ. 
Ξενοφών Κοντιάδης, ευτυχώς, σκόρπι-
σε τον γέλωτα εν µέσω καύσωνα το πε-
ρασµένο καλοκαίρι. ∆εν γνωρίζουµε αν 
έφταιγε η ζέστη...  Στην ανάρτησή του στο 

Facebook, υποδείκνυε ως την καταλλη-
λότερη λύση «την παραίτηση Μητσοτά-
κη, µε αφορµή δηµοσίευµα των New 
York Times, όπου µεταξύ άλλων ση-
µειώνεται µε νόηµα ότι είναι ολοφάνε-
ρο πως… «κάτι σάπιο υπάρχει», όχι «στο 
βασίλειο της ∆ανιµαρκίας», αλλά στην 
«καρδιά της Ελλάδας». Αν υπήρχε βρα-
βείο γραφικότητας, θα το διεκδικούσε στα 
σίγουρα. ∆ηλαδή τι µας έλεγε ο κύριος 
αυτός; Ότι αποφάσισε ότι ο πρωθυπουρ-
γός έχει παραβιάσει το Σύνταγµα και θα 
έπρεπε να παραιτηθεί και όχι µετά από 
εκλογές! Αρκεί που το είπε ο ίδιος ο Συ-
νταγµατολόγος! 

Και να επανέλθουµε τώρα στο κεί-
µενο εναντίον της γνωµοδότησης Ντο-
γιάκου για τις αρµοδιότητες της Α∆ΑΕ 
και του προέδρου της Χρήστου Ράµ-
µου. Ποιοι υπογράφουν; Οι Νίκος 
Αλιβιζάτος (Πανεπιστήµιο Αθηνών), 
Ευάγγελος Βενιζέλος (Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης), Γιώργος ∆ελλής (Πα-

νεπιστήµιο Αθηνών), Γιάννης ∆ρόσος 
(Πανεπιστήµιο Αθηνών), Ακρίτας Καϊ-
δατζής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), 
Ιφιγένεια Καµτσίδου (Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης), Αλέξανδρος Κεσσό-
πουλος (Πανεπιστήµιο Κρήτης), Ξενο-
φών Κοντιάδης (Πανεπιστήµιο Πελο-
ποννήσου), Χαράλαµπος Κουρουνδής 
(Ανοιχτό Πανεπιστήµιο), Παναγιώτης 
Μαντζούφας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλί-
ας), Λίνα Παπαδοπούλου (Πανεπιστή-
µιο Θεσσαλονίκης), Νίκος Παπασπύ-
ρου (Πανεπιστήµιο Αθηνών), Γιώργος 
Σωτηρέλης (Πανεπιστήµιο Αθηνών), 
Γιάννης Τασόπουλος (Πανεπιστήµιο 
Αθηνών), Βασιλική Χρήστου (Πανε-
πιστήµιο Αθηνών).

Κοµµατικά γυαλιά 
Όλοι αυτοί, δυστυχώς βλέπουν και ερ-
µηνεύουν το Σύνταγµα, δυστυχώς µε 
κοµµατικές παρωπίδες. Αφήστε που ο 
ένας είναι ένθερµος υποστηρικτής της 

«προοδευτικής κυβέρνησης» που σπρώ-
χνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός το ΠΑΣΟΚ 
προς τον Τσίπρα. Άλλος δε, είναι τόσο 
θυµωµένος µε το Μαξίµου και τον πρω-
θυπουργό που δεν του έχει εµπιστευ-
τεί θέση που είχε ζητήσει και, πλέον, λέ-
ει: «Έτσι είσαι κύριε Κυριάκο; Τώρα θα 
σου δείξω εγώ! Θα αρχίσω να µαζεύω 
υπογραφές!». 

Και έτσι έκανε… Άλλωστε, ο ίδιος 
επειδή συγκαταλέγεται στους «κεντρώ-
ους» , άλλες φορές ήταν υπέρ της κυ-
βέρνησης και άλλες όχι. Κάποτε συµ-
φωνούσε, τώρα όχι. Πάντως, εδώ που 
τα λέµε, οι «υπογραφές» είναι ένα από 
τα αγαπηµένα χόµπι της αριστερής κουλ-
τούρας στην Ελλάδα. Για πάσα νόσο και 
πάσα … µαζεύουν και κάποιες υπογρα-
φές. Είτε για την µικρή προσφυγοπού-
λα Ντο, είτε για την Αφρική, είτε για την 
Αστυνοµία, είτε για τον Ζακ, είτε για τη 
Ζουκ και τη θεία Μαρίτσα από το χωριό!  

Η συγκίνηση όταν υπέγραφαν ήταν 
µεγάλη. Όχι όµως και του λαού, που δεν 
τον νοιάζει η γνώµη του κάθε καθηγητή 
και δεν «τσιµπάει» µε την επίφαση δηµο-
κρατικότητας που επενδύουν τα κείµενά 
τους. Οι πολίτες λένε «όχι» και σε αυτόν 
τον… διχασµό. ∆εν θέλουµε άλλον. Όχι 
για το Σύνταγµα βρε αδερφέ! ∆όξα τω 
Θεώ, έχουµε τα ελληνοτουρκικά, τα Γλυ-
πτά του Παρθενώνα, την κηδεία του τέως 
βασιλιά Κωνσταντίνου, τον βασικό µισθό, 
τα επιδόµατα, την Υγεία, τα εµβόλια κλπ.  
Και οι εποχές που έρχονται θα είναι κρίσι-
µες, από τις εκλογές µε την απλή αναλο-
γική, την παγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, 
ευτυχώς που όλοι αξιολογούνται και όλοι 
κρίνονται. Και οι Συνταγµατολόγοι!
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και οι  σεισµολόγοι οι οποίοι δεν συµφω-
νούν ποτές ακόµη και για το µέγεθος του 
σεισµού. Μια από τα ίδια και οι παθολό-
γοι, οι ογκολόγοι και οι λοιποί λειτουργοί 
της υγείας, αν προκύψει θέµα της αρµο-

Όλοι τους επιδίδονται σε ένα «σόου» 
που πολιτικολογούν µε πρόσχηµα την 
επιστήµη τους. Οι συνταγµατολόγοι, λοι-
πόν,  εκφράζουν σήµερα τις απόψεις τους 
για τις πολιτικές και νοµικές όψεις της πα-
ρακολούθησης από την ΕΥΠ των τηλε-
φωνικών συνδιαλέξεων του Νίκου Αν-
δρουλάκη. Χρησιµοποιούν το Σύνταγµα 
για να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπι-

Η απάντηση είναι εύκολη. Μάλλον 
το πρώτο, αφού όπως και οι ίδιοι λένε το 
Σύνταγµα «επιδέχεται πολιτικές ερµηνεί-
ες». Κατά συνέπεια, κάθε ερµηνεία έχει 

Πάντα οι κύριοι καθηγητές ερμηνεύουν
το Σύνταγμα με κομματικά γυαλιά 
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Α
παντήσεις από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και τον Αλέξη 
Τσίπρα ζητάει η κυβέρ-
νηση από την κατάθεση 

της γραµµατέως του Χρήστου Καλο-
γρίτσα στο ειδικό δικαστήριο για την 
υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. 

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
Γιάννης Οικονόµου, σε δήλωσή του 
είπε: «Μετά από όσα φοβερά κατέ-
θεσε ενόρκως η κ. Ευθαλία ∆ιαµα-
ντή για τις διαδροµές µαύρου χρήµα-
τος µεταξύ των κυρίων Νίκου Παππά, 
Χρήστου Καλογρίτσα και Αρτέµη Αρ-
τεµίου, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση 
του ΣΥΡΙΖΑ και δηµοσιογραφικών 
βραχιόνων του, τα ερωτήµατα είναι 
αµείλικτα και ο κ. Τσίπρας προσωπι-
κά χρωστάει σαφείς απαντήσεις στον 
ελληνικό λαό. Απαντήσεις για όλα αυ-
τά που επί χρόνια υποκριτικά αρνιό-
ταν πως είχαν συµβεί» και πρόσθεσε: 
«Γνώριζε ο κ. Τσίπρας τις δραστηρι-
ότητες του κ. Παππά, του στενότερου 
και παλιότερου συνεργάτη του; Για-
τι εξακολουθεί να τον στηρίζει και να 
τον καλύπτει πολιτικά; Πόσες σακού-
λες και µε τι ποσά κατέληξαν στα τα-
µεία του ΣΥΡΙΖΑ; Αντι να κάνουν κη-
ρύγµατα ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, 
οφείλουν να απαντήσουν σε αυτά τα 
αµείλικτα ερωτήµατα».

Γραµµατέας Καλογρίτσα: 
«Έφευγαν φάκελοι
και τσάντες µε χρήµατα»
Σηµειώνεται ότι η Ευθαλία ∆ιαµα-
ντή, ιδιαιτέρα γραµµατέας του επιχει-
ρηµατία Χρήστου Καλογρίτσα, κα-
τέθεσε στο Ειδικό ∆ικαστήριο περί 
ευθύνης υπουργών, όπου δικάζεται 
η υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών 
του έτους 2016. Η µάρτυρας ανέφερε 
ότι «έφευγαν φάκελοι και τσάντες µε 
χρήµατα από το γραφείο του κ. Καλο-
γρίτσα, τα οποία ήταν χρήµατα για βο-
ήθεια προς το κόµµα».

Η κυρία ∆ιαµαντή ανέφερε ότι 
από τον επιχειρηµατία ζήτησαν να βο-
ηθήσει το εγχείρηµα του ΣΥΡΙΖΑ για 
την ίδρυση τηλεοπτικού σταθµού, που 
θα ήταν ένα κανάλι του κόµµατος στο 
οποίο κουµάντο θα έκανε ο κ. Παππάς 
και το κόµµα και προσέθεσε ότι από 
τον κ. Καλογρίτσα ζήτησαν να «δανεί-
σει» το όνοµά του για τη σύσταση του 
καναλιού.

Και σε δηµοσιογράφους 
Η επί 40 χρόνια γραµµατέας του κ. 
Καλογρίτσα (ο οποίος είναι κατηγο-
ρούµενος µαζί µε τον πρώην υπουρ-
γό Επικρατείας Νίκο Παππά) πρό-
σθεσε ότι χρήµατα δίνονταν και σε 
δηµοσιογράφους, όπως και σε άλ-
λα πρόσωπα, τα οποία σχεδίαζαν 

τη λειτουργία του καναλιού και της 
εφηµερίδας (παράλληλα µε τον κα-
νάλι θα εκδιδόταν και εφηµερίδα).

Ακόµη, ανέφερε ότι ο κ. Παπ-
πάς επισκεπτόταν τον κ. Καλογρί-
τσα κάθε µέρα, µερικές φορές και 
δυο φορές την ηµέρα. Πριν πάει ο 
κ. Παππάς στο Μαξίµου, περνούσε 
από τα γραφεία της εταιρείας του κ. 
Καλογρίτσα, συζητούσαν για καµιά 
ώρα περίπου και έφευγε. Η µάρτυ-
ρας σηµείωσε ότι αρκετές φορές ο 
επιχειρηµατίας πήγαινε στο Μαξί-
µου και εκεί έβλεπε τον κ. Παππά 
και άλλους.

Παράλληλα, η κυρία ∆ιαµαντή 
αναφέρθηκε στον Κύπριο δικηγόρο 
Αρτέµη Αρτεµίου, για τον οποίο επι-
σήµανε ότι πριν την καταβολή της 
1ης δόσης υποσχόταν ότι χρήµατα 
υπάρχουν σε Κύπρο και Ελβετία και 
έρχονται. Σηµείωσε επίσης ότι µέ-
σα στο γραφείο του επιχειρηµατία 
ο κ. Παππάς είπε στον κ. Αρτεµίου: 
«Αρτέµη, πες στον Καλογρίτσα ότι 
τα χρήµατα θα έρθουν».

Η µάρτυρας επανέλαβε ότι 

«έφευγαν πολλά χρήµατα για το 
κόµµα», ενώ διευκρίνισε ότι ο κ. Αρ-
τεµίου εµφανίστηκε τον Σεπτέµβριο 
του 2016 και έλεγε ότι θέλει να βο-
ηθήσει οικονοµικά για το θέµα της 
δηµιουργίας καναλιού.

Η δίκη συνεχίζεται, ενώ το δι-
καστήριο αποφάσισε να κληθούν 
να καταθέσουν στις 20 Ιανουαρίου 
2023 οι αδελφοί Σάµερ και Γουά-
ελ Χούρι της κατασκευαστικής εται-
ρείας Consolidated Contractors 
Company (CCC). Σχετικό αίτηµα 
είχαν υποβάλει προς το δικαστήριο 
οι συνήγοροι του κ. Καλογρίτσα.

Τι δηλώνουν οι δικηγόροι 
Καλογρίτσα – Παππά
Οι συνήγοροι του επιχειρηµατία Αν-
δρέας Λοβέρδος και Άγγελος Κα-
ραχάλιος σε δήλωσή τους επισήµα-
ναν ότι «είναι πια σύνολο βασικών 
µαρτύρων που έως τώρα έχουν κα-
ταθέσει και από µαρτυρίες τους προ-
κύπτει σαφέστατα η παράβαση κα-
θήκοντος εκ µέρους του κυρίου 
Παππά».

Οι Γιάννης Μαντζουράνης, Θ. 
Μαντάς και Β. Γεωργακόπουλους, 
συνήγοροι του κ. Παππά, σε δήλω-
σή τους αναφέρουν: «Η µάρτυρας 
και υπάλληλος του κ. Χρήστου Κα-
λογρίτσα, κυρία Θάλεια ∆ιαµαντή, 
κατέθεσε πως ο εργοδότης της “ήθε-
λε” να δηµιουργήσει και να ηγηθεί 
τηλεοπτικού σταθµού και επένδυσε 
“πάρα πολλά χρήµατα, επταψήφιο 
ποσό” στη συµµετοχή του γιου του 
στον διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές 
άδειες και στη δηµιουργία και απα-
σχόληση δηµοσιογραφικής οµάδας. 
Επιβεβαίωσε, δηλαδή, ότι ο κ. Κα-
λογρίτσας δεν έβαλε απλά και µόνο 
το όνοµά του στη διεκδίκηση µιας τη-
λεοπτικής άδειας, ότι δεν ήταν ένας 
“µπροστινός”, αφού επένδυε οικο-
νοµικά και ήλεγχε την προετοιµασία 
και τη συµµετοχή της οικογένειάς του 
στον διαγωνισµό. Επεσήµανε, ακό-
µα, ότι ο κ. Καλογρίτσας επένδυσε 
χρόνο και κατέβαλε προσωπική προ-
σπάθεια για την εξεύρεση εταίρου. 
Και πως, χρόνια µετά, αποφάσισε να 
κινηθεί δικαστικά εναντίον της οικο-

γένειας Χούρι, όταν ο ίδιος κλήθηκε 
– µετά από δικαστική απόφαση – να 
επιστρέψει τα 3 εκατ. ευρώ της µετα-
ξύ τους συναλλαγής.

«Η κυρία ∆ιαµαντή, απαντώντας 
σε ερωτήσεις της εισαγγελέως, πα-
ραδέχθηκε ότι οι αναφορές της εί-
ναι αποτέλεσµα της “κρίσης” της και 
ενηµέρωσης που είχε από µια… µι-
σάνοιχτη πόρτα. Χωρίς, βεβαίως, να 
συµµετέχει σε συναντήσεις και χω-
ρίς να έχει ίδια γνώση των θεµάτων 
που εξετάζονται. Όπως παραδέχθη-
κε, “δεν άκουγα όλες τις συζητήσεις, 
άκουγα ως ένα όριο. ∆εν ήµουν πά-
ντα παρούσα”. Η ίδια αναφέρθηκε 
ακόµα στον µεγάλο κύκλο γνωριµι-
ών του κ. Καλογρίτσα και τις επαφές 
του µε πολιτικούς από πολλούς πολι-
τικούς χώρους, επιχειρηµατίες, κ.ά.

«Με αδιαµφισβήτητο δεδοµένο 
τη σχέση εξαρτηµένης εργασίας της 
κυρίας ∆ιαµαντή από τον κ. Καλο-
γρίτσα και πιθανό τον επηρεασµό της 
από τον εργοδότη της, στη συνεδρί-
αση δεν προέκυψε τίποτα νεότερο».

Καταπέλτης η ιδιαιτέρα γραµµατεύς του «κόκκινου» εργολάβου για τις «αποστολές» χρηµάτων 
προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τις καθηµερινές συναντήσεις του επιχειρηµατία µε τον Νίκο Παππά
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«Τσάντες με λεφτά προς το κόμμα» 



Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης

Π 
ροσανατολισµένη 
στο κέντρο και την 
µεσαία τάξη είναι η 
προεκλογική στρα-

τηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
όπως αποτυπώνεται µε τις µέχρι 
τώρα κινήσεις του στην πολιτική 
σκακιέρα. 

Το δόγµα «οι εκλογές κερδίζο-
νται στο κέντρο» είναι κυρίαρχο 
στο Μέγαρο Μαξίµου, καθώς έχει 
επιβεβαιωθεί σε όλες τις εκλογι-
κές αναµετρήσεις που έχουν διε-
ξαχθεί τα τελευταία 25 χρόνια στη 
χώρα. Για τον κ. Μητσοτάκη είναι 
και µια πετυχηµένη συνταγή, κα-
θώς το 2019 οι ψηφοφόροι του κέ-
ντρου και η µεσαία τάξη που είχε 
πληγεί από τις πολιτικές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ συντάχθηκαν µαζί του για 
την αλλαγή πολιτικής σελίδας στη 
χώρα.

Η κηδεία
του Κωνσταντίνου 
Ακόµα και η απόφαση για την 
κηδεία του τέως βασιλιά Κων-
σταντίνου ως ιδιώτη πάρθηκε µε 
πολιτικά κριτήρια. Το κυβερνητι-
κό επιτελείο γνώριζε ότι ο θάνα-
τος του Κωνσταντίνου δηµιουργεί 
µια κατάσταση στην οποία κάθε 
επιλογή θα δηµιουργούσε πολιτι-
κή φθορά είτε προς το κέντρο εί-
τε προς τα δεξιά. 

Επικράτησε δίχως δεύτερη 
σκέψη να µην ανοίξει µέτωπο 
προς τον µεσαίο χώρο λίγους µή-
νες πριν τις εκλογές, ενώ ταυτό-
χρονα αποφεύχθηκε µε αυτό τον 
τρόπο µια άγονη και επουσιώδης 
αντιπαράθεση µε την αντιπολίτευ-
ση που είναι δεδοµένο ότι θα προ-
σπαθούσε να αποκοµίσει πολιτικά 
οφέλη εργαλειοποιώντας την κη-
δεία του τέως µονάρχη, παρά το 
γεγονός ότι είναι ένα ζήτηµα που 

έχει κλείσει οριστικά για την χώ-
ρα µε το δηµοψήφισµα του 1974. 
Αυτό, προφανώς, δεν σηµαίνει 
ότι δεν υπάρχει προβληµατισµός 
για το τι συµβαίνει στα δεξιά της 
κυβερνητικής παράταξης. Τουνα-
ντίον, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει 
απειλή από διάφορα σχήµατα, 
ωστόσο εκτιµάται ότι αυτή µπο-
ρεί να ανακοπεί µε την πολιτική 
της κυβέρνησης στα εθνικά θέµα-
τα και το µεταναστευτικό. Επίσης, 
τόσο η παρέµβαση Σαµαρά όσο 
και οι τοποθετήσεις υπουργών και 
βουλευτών για τον τέως βασιλιά 
µπορούν να ικανοποιήσουν αυτό 
το ακροατήριο επιφέροντας ισορ-
ροπία.

«Πέρα και πάνω από
διαχωριστικές γραµµές»
Ο πρωθυπουργός θα παραµείνει 
προσανατολισµένος στη µάχη 
του κέντρου µέχρι την ηµέρα των 
εκλογών χωρίς να παρεκκλίνει 
αυτής της στρατηγικής, όπως ση-
µειώνουν συνεργάτες του. «Αυτή 
την πολιτική, πέρα και πάνω από 
διαχωριστικές γραµµές του πα-
ρελθόντος, υπηρετεί σε όλη την 
κυβερνητική θητεία», τονίζουν 
οι ίδιες πηγές, θυµίζοντας ότι ο 
κ. Μητσοτάκης τάχθηκε απένα-
ντι στην τοξικότητα και τον διχα-
σµό που  επίµονα καλλιεργεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Επίσης, σε θεσµικό επίπεδο 
οι επιλογές του πρωθυπουργού 
δίνουν το στίγµα της σταθερότη-
τας και της συνέπειας, αρχές στις 
οποίες επανέρχεται συχνά στις 
τοποθετήσεις του και εκλαµβά-
νονται θετικά από τους ψηφοφό-
ρους του κέντρου. Παρότι, πολ-
λοί προέβλεπαν εκλογές κάθε 
εξάµηνο, διότι αυτό «βόλευε» την 
κυβέρνηση βάση των µετρήσεων 

ο κ. Μητσοτάκης παρέµεινε στα-
θερός στη δέσµευση του για εξά-
ντληση της τετραετίας χωρίς να 
εκµεταλλεύεται τις συγκυρίες για 
προσωπικό όφελος ακόµα και σε 
περιόδου που όλες οι δηµοσκοπή-
σεις έδιναν διψήφια διαφορά στη 
Ν∆ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως µε-
τά το πρώτο κύµα της πανδηµίας 
ή µετά την κρίση µε την Τουρκία 
και τους χειρισµούς της κυβέρνη-
σης του. 

Ανάλογα έπραξε και µε τον 
εκλογικό νόµο, όπου η πίεση από 
στενούς συνεργάτες του για εκ νέ-
ου αλλαγή του για να διευκολυν-
θεί η αυτοδυναµία της Ν∆ στις 

δεύτερες εκλογές ήταν µεγάλη. 
Ο ίδιος απέκλεισε κάτι τέτοιο χα-
ρακτηρίζοντας «γελοίο» να αλλά-
ξει έναν νόµο που ψήφισε το κόµ-
µα του, για να εξυπηρετήσει τους 
δικούς του σχεδιασµούς.

Ακόµα και στις δύσκολες 
στιγµές για την κυβέρνηση, όπως 
το θέµα των παρακολουθήσεων, 
επέµεινε στην οδό της θεσµικότη-
τας, παραπέµποντας την υπόθεση 
στην ∆ικαιοσύνη στην οποία δή-
λωσε την στήριξη του. Μια στά-
ση συνεπής ακόµα και όταν στο 
εσωτερικό της κυβέρνησης υπήρ-
χε δυσαρέσκεια για αποφάσεις, 
όπως στην υπόθεση Τουλου-

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ  
ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ
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Οι δύο στόχοι του Μητσοτάκη στο δρόµο για τις εκλογές 

Το κυβερνητικό 
επιτελείο γνώριζε 
ότι ο θάνατος του 
Κωνσταντίνου 
δηµιουργεί µια 
κατάσταση στην οποία 
κάθε επιλογή θα 
δηµιουργούσε πολιτική 
φθορά είτε προς το 
κέντρο είτε προς τα 
δεξιά. Επικράτησε δίχως 
δεύτερη σκέψη να µην 
ανοίξει µέτωπο προς 
τον µεσαίο χώρο λίγους 
µήνες πριν τις εκλογές, 
ενώ ταυτόχρονα 
αποφεύχθηκε µε 
αυτό τον τρόπο µια 
άγονη και επουσιώδης 
αντιπαράθεση µε 
την αντιπολίτευση 
που είναι δεδοµένο 
ότι θα προσπαθούσε 
να αποκοµίσει 
πολιτικά οφέλη 
εργαλειοποιώντας
την κηδεία

Το προεκλογικό 
πρόγραµµα της Ν∆ 
που προετοιµάζει ο 
Χάρης Θεοχάρης σε 
συνεργασία µε τον Άκη 
Σκέρτσο και τον Θανάση 
Κοντογεώργη στο 
κοµµάτι της οικονοµίας 
θα επικεντρώνεται 
στην συνέχιση της 
πολιτικής µείωσης των 
φορολογικών βαρών 
και ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας 
µε προβλέψεις για την 
µεσαία τάξη.



πάκη – Παπαγγελόπουλου. Το 
Μέγαρο Μαξίµου ή τα στελέχη 
της Ν∆ κατά υπόδειξη του κ. Μη-
τσοτάκη δεν τις αµφισβήτησαν 
ούτε επιτέθηκαν στους λειτουρ-
γούς της όπως πράττει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ όταν δεν βολεύουν το αφή-
γηµα του.

Μειώσεις φόρων
και εισφορών
Ο έτερος πόλος της στρατηγικής 
αφορά την µεσαία τάξη, την οποία 
προσέγγισε ο κ. Μητσοτάκης πο-
λιτικά από την στιγµή της ανάδει-
ξης του στην ηγεσία της Ν∆ και 
αποτυπώθηκε εκλογικά το 2019. 

Οι µειώσεις φόρων και ει-
σφορών ήταν στον πυρήνα της οι-
κονοµικής πολιτικής στην πρώτη 
τετραετία της Ν∆, υλοποιώντας 
τις δεσµεύσεις που ανέλαβε προ-
εκλογικά έναντι αυτής της κοινω-
νικής οµάδας ο κ. Μητσοτάκης. 
Η στήριξη αυτή συνεχίστηκε και 
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας 
µε την κυβέρνηση να παίρνει µέ-
τρα για µικροµεσαίες επιχειρή-
σεις και εργαζόµενους, ενώ αυτό 
συνεχίστηκε και µε την ενεργει-
ακή κρίση. 

Βέβαια, οι αλλεπάλληλες 
εξωγενείς κρίσεις µε τις οποίες 
έχει βρεθεί αντιµέτωπη η χώρα 
την τελευταία τριετία δηµιουρ-
γούν διαρκώς νέες ανάγκες και 
στο κυβερνητικό επιτελείο φτά-
νουν παράπονα για την επιδοµα-
τική πολιτική που αφήνει έξω ένα 
κοµµάτι της µεσαίας τάξης. Άλ-
λωστε, τα καλά ξεχνιούνται γρή-
γορα όπως λέει ο θυµόσοφος λα-
ός και γεννάται ανάγκη για νέες 
πολιτικές, αλλά ακόµα περισσό-
τερο για υπενθύµιση των όσων 
έχουν γίνει. 

Η τακτική των
δύο επόµενων µηνών 
Η τακτική των επόµενων δύο µη-
νών µέχρι την πιθανή ηµεροµη-
νία του Απριλίου για τις εκλο-
γές προβλέπει την ανάδειξη των 
όσων έχουν γίνει αυτή την τετρα-
ετία µε έµφαση στις πολιτικές για 
την µεσαία τάξη και την αύξηση 
των εισοδηµάτων.

Το προεκλογικό πρόγραµµα 
της Ν∆ που προετοιµάζει ο Χά-
ρης Θεοχάρης σε συνεργασία 
µε τον Άκη Σκέρτσο και τον Θα-
νάση Κοντογεώργη στο κοµµάτι 
της οικονοµίας θα επικεντρώνε-
ται στην συνέχιση της πολιτικής 
µείωσης των φορολογικών βα-
ρών και ενίσχυσης της επιχειρη-
µατικότητας µε προβλέψεις για 
την µεσαία τάξη.

 Βάρος δίνεται και στο θεσµι-
κό πεδίο για την ψηφιοποίηση του 
κράτους, την επιτάχυνση της ∆ι-
καιοσύνης και την λειτουργία του 
κράτους. Η συνέπεια στην εκπλή-
ρωση των προεκλογικών δεσµεύ-
σεων και η συνέχεια στην κυβερ-
νητική πολιτική θα βρίσκονται 
στον πυρήνα του προεκλογικού 
αφηγήµατος της Ν∆ µε στόχο την 
αυτοδυναµία, που προϋποθέτει 
την συνέχιση της κυριαρχίας του 
Κυριάκου Μητσοτάκη στον χώρο 
του κέντρου και την στήριξη της 
µεσαίας τάξης. 
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Μ
έσα στην εβδοµάδα ο 
µηχανισµός του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ο κ. Τσί-
πρας ανέδειξαν δυο 

ζητήµατα που αποτελούν και µε-
γάλα προβλήµατα για τον ίδιο.

Το πρώτο αφορά το  γνωστό 
ζήτηµα των υποκλοπών όπου ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,  για να 
«ηρωοποιηθεί»  κατέφυγε σε µια 
πρωτόγνωρη  πρόκληση-  πρό-
σκληση προς τον εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου. «Ελάτε να µε συλ-
λάβετε,  ιδού η διεύθυνση µου».   
Η πρόσκληση έµεινε  φυσικά ανα-
πάντητη, αφού κανείς δεν θέλει να 
τον συλλάβει, ούτε καν να τον πα-
ρακολουθήσει, σύµφωνα µε τις λί-
στες του φιλικού του τύπου. 

Το δεύτερο πρόβληµα του, 
όµως, έχει καταστεί ο  απόλυ-
τος εφιάλτης του. Η πιθανότητα 
επιστροφής  των µαρµάρων του 
Παρθενώνα στην Αθήνα επί Μη-
τσοτάκη. Ούτε να το σκεφτεί δεν 
θέλει. Ηρέµησαν  στην Κουµουν-
δούρου, µόνο όταν άκουσαν τον 
πρωθυπουργό να λέει στην πρό-
εδρο της ∆ηµοκρατίας πως υπάρ-
χει ακόµα πολλή δουλειά να γίνει.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει 
επιστήµη την πολιτική διαχείριση 
της στιγµής. Το  κάθε γεγονός ανα-
δεικνύεται, χρωµατίζεται πολιτι-
κά και µε ένα λαϊκό αµπαλάζ, απο-
στέλλεται την κοινή γνώµη. 

Μια υπόθεση παιδεραστίας, 

η τραγωδία ενός µετανάστη, υπο-
κλοπές , γυναικοκτονίες, δηµοσι-
εύµατα ξένου τύπου, όπως τώρα 
µε τα µάρµαρα, όλα τα «σφάζει» το 
κόµµα, αρκεί να ταιριάζουν στην 
πολιτική γραµµή του και η γραµ-
µή είναι µία «να φύγει ο Μητσο-
τάκης».

Η… αλίευση θεµάτων 
Η επιτυχία του  ΣΥΡΙΖΑίικου µη-
χανισµού να αλιεύει θέµατα της 
επικαιρότητας να τα «συσκευάζει» 
για να κατηγορήσει  τον κ. Μητσο-
τάκη, αποµειώνεται καθώς «σφα-
γιάζουν» την αξιοπιστία στο βωµό 
της πολιτικής σκοπιµότητας.  

Λιγότερο από τρεις µήνες πριν 
από τις εκλογές, ο κ. Τσίπρας ακο-
λουθεί ακόµα τα ίδια βήµατα . Άλ-
λοτε µε «τσαµπουκά» ,  άλλοτε µε 
φόβο, φθόνο και ανησυχία για τις 
επιτυχίες των αντιπάλων του, πι-
στεύει πως µπορεί να κρύψει τις 
αδυναµίες και την ανικανότητα 
του να πείσει τους ψηφοφόρους, 
οτι µπορεί να κυβερνήσει ξανά.  

Ηρωοποίηση µέσω 
θυµατοποίησης 
Ως γνωστόν, ο κ Τσίπρας επένδυ-
σε όλα «τα λεφτά του» στη  υπόθε-
ση των υποκλοπών,  «έκλεψε» την 
υπόθεση από τα χέρια του Νίκου 
Ανδρουλάκη και την έκανε… ση-
µαία του. Νόµισε πως θα εκπαρα-
θύρωνε τον κ. Μητσοτάκη από το 
Μέγαρο Μαξίµου και θα είχε τώ-
ρα,  ένα πιο αδύναµο στέλεχος της 
Ν∆  απέναντι του. ∆εν τα κατάφε-
ρε, ούτε κέρδισε το αµέριστο ενδι-
αφέρον της κοινής γνώµης. 

Ίσως γιατί εξ αρχής είχε ένα 
ισχυρό ντεσαβαντάζ. ∆εν υπήρξε 
ο ίδιος  θύµα υποκλοπών.                   

∆ιαφορετική πολιτική βαρύ-
τητα να διαµαρτύρεται ως θύµα 
παρακολουθήσεων  ενός «ανάλ-
γητου, επικίνδυνου  και διεφθαρ-
µένου πρωθυπουργού» που τρέµει 
τον  αντίπαλο του και τον παρακο-
λουθεί και υποδεέστερη ως υπερα-
σπιστής  «θυµάτων»... ακόµα και του 
κ. Ανδρουλάκη

Η γνωµοδότηση Ντογιάκου 
Η ευκαιρία  να µπει στο παιχνίδι 
προσωπικά, του δόθηκε µε τη γνω-

µοδότηση του κ. Ντογιάκου για την 
Α∆ΑΕ . Βγήκε και  ζήτησε από τον 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να 
τον συλλάβει . Του έστειλε µάλιστα 
και τη διεύθυνση του για να τον βρει. 
Εύκολος και συνήθης, στους παλιούς 
πολιτικούς, τρόπος εντυπωσιασµού. 

Υπήρχε όµως λόγος, καθώς ο 
κ. Τσίπρας ζήτησε από την Α∆ΑΕ 
να µάθει και να δώσει στη δηµοσι-
ότητα, αν συγκεκριµένα πρόσωπα - 
υπουργοί, ο αρχηγός των Ενόπλων 
∆υνάµεων, δηµοσιογράφοι  κ.α. -πα-
ρακολουθούνται από την ΕΥΠ για 

λόγους εθνικής ασφάλειας. 
Βεβαίως η Α∆ΑΕ έχει δικαίω-

µα και υποχρέωση να ελέγχει την 
ασφάλεια των επικοινωνιών, και 
δέχεται στοιχεία από την ΕΥΠ αλ-
λά δεν µπορεί να δίνει ονόµατα σε 
όποιον τα ζητήσει,  αποφάνθηκε ο 
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«Ελάτε να µε 
συλλάβετε, ιδού η 
διεύθυνση µου», 
είπε προς τον 
εισαγγελέα του 
ΑΠ.  Η πρόσκληση 
έµεινε, φυσικά, 
αναπάντητη, αφού 
κανείς δεν θέλει να τον 
συλλάβει, ούτε καν να 
τον παρακολουθήσει, 
σύµφωνα µε τις 
λίστες του φιλικού του 
τύπου... 
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Τσαμπουκάς     και φόβος 

Υποκλοπές για… 
ηρωοποίηση και 
ενδεχόµενη επιστροφή 
των Γλυπτών 
του Παρθενώνα, 
βγάζουν 
τον πραγµατικό εαυτό 
του Τσίπρα και 
της αριστεράς που 
πρεσβεύει  



κ. Ντογιάκος. Ήταν η ευκαιρία για 
τον κ. Τσίπρα να βγει από το «λάκκο 
µε τα φίδια» πού ο ίδιος είχε πέσει.  
Αλλά δεν σκέφτηκε, γιατί θα πρέπει 
η Α∆ΑΕ να δηµοσιοποιεί απόρρη-
τες πληροφορίες για παρακολουθή-
σεις της ΕΥΠ,  σε έναν τρίτο, είτε εί-

ναι πρόεδρος κόµµατος, συλλόγου, 
εταιρείας…

Μόνο τα συγκεκριµένα πρόσω-
πα, αν το αιτηθούν  µπορούν να πλη-
ροφορηθούν,  από τη νοµοθετηµένη  
επιτροπή - δυο δικαστικών και του 
προέδρου της Α∆ΑΕ-  αν υπήρξε πα-

ρακολούθηση των τηλεφώνων τους 
και το λόγο. 

Ποιους εξ αυτών 
εκπροσωπεί ο κ. Τσίπρας; 
Μήπως κάποιος  από τους υποτιθέ-
µενους υπό παρακολούθηση υπουρ-

γούς τον  κατέστησε νοµικό εκπρό-
σωπο του; Ουδείς απ ότι ξέρω. Ποιό 
από τα υποτιθέµενα «θύµατα» θέλει 
να δηµοσιοποιηθεί το όνοµα του και 
η αιτία παρακολούθησής του, για να 
µετατραπεί σε  αντικείµενο προεκλο-
γικής καµπάνιας του κ. Τσίπρα;  Κα-
νένα. Όσοι ήθελαν, προσέφυγαν µό-
νοι τους, όπως ο κ. Κουκάκης, για να  
πληροφορηθούν το λόγο της παρα-
κολούθησής του από την ΕΥΠ.  

  
 Φόβος  και φθόνος
Το δεύτερο παράδειγµα είναι ακό-
µα που εκκωφαντικό. Ο  Αλέξης Τσί-
πρας και το κόµµα του εµφανίστηκαν 
έντονα  τροµοκρατηµένοι από δηµο-
σιεύµατα του βρετανικού τύπου που 
αναφέρονταν στο ενδεχόµενο επι-
στροφής των µαρµάρων του Παρθε-
νώνα στην Αθήνα. Και καθώς θεω-
ρούσαν στην Κουµουνδούρου πως 
πρόκειται  για µια προεκλογική κίνη-
ση του Μητσοτάκη -λες και το αίτηµα 
επιστροφή τους που έχει ιστορία 200 
ετών θα επιλυθεί από τη Βρετανία 
εδώ και τώρα για να πάρει τις εκλο-
γές η Ν∆ - βγήκαν να µιλήσουν για 
προδοσία, για ξεπούληµα της εθνι-
κής υπόθεσης. Μάλιστα αποφάνθη-
καν οτι οι βρετανοί µας δανείζουν τα 
µάρµαρα και η Ελλάδα απεµπόλησε 
την κυριότητα τους. 

Σαχλαµάρες, αήθη ψέµατα, 
από τα σκοτεινά γραφεία της Κου-
µουνδούρου αποδείχθηκαν όλα αυ-
τά. Μέσα στην  απέραντη  πολιτι-
κή µιζέρια και µικρότητα τους, ο κ. 
Τσίπρας και η παρέα του έφτασαν, 
χωρίς στοιχεία στο σηµείο  να σα-
µποτάρουν  το εθνικό ζήτηµα τη επι-
στροφής των µαρµάρων. Γιατί;

Όσο κι αν δεν το αποδέχονται 
δηµόσια, στον ΣΥΡΙΖΑ και την αρι-

στερά γενικότερα, πολλοί ενδιαφέ-
ρονται περισσότερο για το κοµµατικό 
τους συµφέρον και την εξουσία από 
το δηµόσιο και το εθνικό. Οι πληρο-
φορίες από τον βρετανικό τύπο τους 
πανικόβαλαν αντί να τους συστρα-
τεύσουν στην πραγµατοποίηση ενός 
ονείρου, ενός θαύµατος.

Με περισσότερη εµπειρία το ΠΑ-
ΣΟΚ, ανέµενε τις εξελίξεις και απέ-
φυγε  τη µεγαλειώδη γκάφα του κ. 
Τσίπρα. Για τα ψεύδη που εκστόµι-
σαν οι βουλευτές και τα στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ, περί προδοσίας, δανει-
σµού κι όχι επιστροφής, περί κοµ-
µατικής εκµετάλλευσης της υπόθε-
σης των µαρµάρων από τη Ν∆, δεν 
υπήρξε καµιά διορθωτική δήλωση 
από το κόµµα. Συνήθης πρακτική. 

Η προσπάθεια για την επιστρο-
φή των µαρµάρων είναι εθνική και 
απαιτείται η συναίνεση όλων. Ο 
φθόνος ποτέ δεν ωφέλησε κανέναν.

      
Τι έκανε ο Μητσοτάκης 
Ο κ. Μητσοτάκης πήρε τις απειλές 
του κ. Τσίπρα και τις µετέτρεψε σε 
προεκλογικό του «όπλο», για εκεί-
νους τους πολίτες που ψηφίζουν µε 
βάση τις προσδοκίες για την  επόµε-
νη 4ετία. «Εφόσον ο ελληνικός λα-
ός µάς εµπιστευτεί και πάλι µετά τις 
εκλογές, πιστεύω ότι τελικά αυτόν 
τον στόχο θα µπορέσουµε να τον πε-
τύχουµε, µε απόλυτο σεβασµό στις 
προφανείς κόκκινες γραµµές που 
όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις εί-
χαν θέσει». 

Με λίγα λόγια τους είπε:  Όπως 
βλέπετε εµείς µόνο µπορούµε να φέ-
ρουµε πίσω τα µάρµαρα και όχι όσοι 
φωνασκούν για να χαλάσουν τη συµ-
φωνία και το καλό κλίµα µεταξύ των 
δύο πλευρών…
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Τροµοκρατήθηκαν στην Κουµουνδούρου 
από τα δηµοσιεύµατα του βρετανικού τύπου 
για τα µάρµαρα. Και καθώς θεωρούσαν 
πως πρόκειται  για µια προεκλογική κίνηση 
του Μητσοτάκη, βγήκαν να µιλήσουν για 
προδοσία, για ξεπούληµα της εθνικής 
υπόθεσης και άλλα φαιδρά

ΑΝΑΛΥΣΗ/

Τσαμπουκάς     και φόβος 



«Η
Ελλάδα δεν είναι Ιταλία» λέ-
γαµε τις δεκαετίες του ’80 και 
του ’90, όταν παρακολουθού-
σαµε τις ατέρµονες προσπά-

θειες της γειτονικής µας χώρας να κυβερνηθεί 
µε συµµαχικά σχήµατα, δίχως να τα πολυκα-
ταφέρνει.  Πολύ πιο πρόσφατα πήγαµε στο «Η 
Ελλάδα δεν είναι Βέλγιο», όταν αυτή η βόρεια 
χώρα έµεινε κάπου οκτώ µήνες δίχως κυβέρ-
νηση λόγω αδυναµίας των κοµµάτων της να 
τα βρουν σ’ ένα κυβερνητικό πρόγραµµα. 
Και το «η Ελλάδα δεν είναι Γερµανία» έχου-
µε πει, όταν τα κόµµατα που αποφάσισαν να 
συγκυβερνήσουν µετά από εκλογές, χρειά-
στηκαν τρεις ολόκληρους µήνες λεπτοµερών 
διαπραγµατεύσεων για να καταλήξουν σ’ ένα 
κείµενο θέσεων και δράσεων. 

Οι στερεοτυπικές αυτές φράσεις που εκ-

στοµίζαµε ως αναλυτές του καφενείου, δεν 
ήταν διόλου επιτιµητικές ούτε για την Ιταλία, 
ούτε για το Βέλγιο, ούτε για την Γερµανία. Το 
αντίθετο µάλιστα, τον εθνικό µας εαυτό χλευ-
άζαµε. ∆ιότι, γεµάτοι έκπληξη παρακολου-
θούσαµε τις ανεπτυγµένες αυτές χώρες να 
πορεύονται ακυβέρνητες αλλά δίχως κανέ-
να εµφανές πρόβληµα στην λειτουργία τους, 
ενώ σε µια αντίστοιχη περίπτωση είχαµε επί-
γνωση ότι η Ελλάδα θα πήγαινε φούντο. Και 
συνεχίζαµε γεµάτοι ενόχληση για τα δικά µας 
θέσµια, «σ’ αυτές τις χώρες όµως υπάρχει κρά-
τος που δουλεύει ανεξάρτητα από τις κυβερνή-

σεις, ενώ εδώ έτσι και συµβεί χαθήκαµε…». 
∆ικαίως το λέγαµε από παλιά και δικαίως 

το επαναλαµβάνουµε σήµερα µπροστά στις 
επερχόµενες εκλογές. Η Ελλάδα ήταν ιστορι-
κά ο παράδεισος των µεγάλων κοµµάτων και 
των ισχυρών µονοκοµµατικών κυβερνήσεων. 
Από το 1974 µέχρι σήµερα, µισό αιώνα παρά 
έναν χρόνο δηλαδή, η χώρα κυβερνήθηκε µο-
νοκοµµατικά επί 45 χρόνια, άλλα 4 χρόνια πο-
ρεύτηκε µε την συνεργασία ενός µεγάλου κόµ-
µατος µε µια µικρή τσόντα (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) 
και µόνο για κάποιους µήνες είδαµε πραγ-
µατικά πολυκοµµατικά σχήµατα (την περίο-

δο 1989-90). Οι 
αριθµοί, αν λένε 
κάτι για τις συνή-
θειες και τις επιθυ-
µίες µας, είναι συ- ν τρι-
πτικοί.

Τι συµβαίνει στην Ελλάδα 
Γιατί συµβαίνει αυτό στην Ελλάδα; Πρώτον, 
διότι εδώ ο δικοµµατισµός ήταν ιστορικά πα-
νίσχυρος από γενέσεως του νεοελληνικού 
κράτους. Οι δυο µεγάλοι πολιτικοί πόλοι συ-
γκέντρωναν ιστορικά ένα άθροισµα ψήφων 
άνω του 80%, οπότε η ισχύς των υπολοίπων 
πολιτικών σχηµατισµών ήταν αντικειµενικά 
περιορισµένη. Μόνο µε την οικονοµική κρί-
ση είδαµε να διαταράσσεται αυτό, αλλά και 
πάλι η σηµερινή τάση δείχνει να πηγαίνουµε 
περισσότερο προς την επαναφορά αυτού του 
µοντέλου παρά προς την οριστική του κατάρ-
γηση. ∆εύτερον, διότι τα πλειοψηφικά εκλο-
γικά συστήµατα έδιναν την δυνατότητα στο 
πρώτο κόµµα να φτιάχνει ισχυρή κυβέρνηση 
µε την εξασφάλιση µιας µικρής εκλογικής δι-
αφοράς από το δεύτερο κόµµα. 
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∆ΙΑ... ΧΕΙΡΟΣ/

Γεµάτοι έκπληξη, σε διαφορετικές περιόδους, 
παρακολουθούσαµε τις ανεπτυγµένες χώρες, όπως η 

Ιταλία παλαιότερα, ήτο Βέλγιο και τη Γερµανία πρόσφατα, 
να πορεύονται ακυβέρνητες αλλά δίχως κανένα εµφανές 

πρόβληµα στην λειτουργία τους. Σε µια αντίστοιχη 
περίπτωση γνωρίζαµε ότι η Ελλάδα θα πήγαινε φούντο...

Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΗΣ 
ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑΣ

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

Αυτό που παραµονεύει πίσω από
τις εκλογές της απλής αναλογικής, είναι
ικανό να κάνει τεράστια ζηµιά στην χώρα

σεις, ενώ εδώ έτσι και συµβεί χαθήκαµε…». 
∆ικαίως το λέγαµε από παλιά και δικαίως 

το επαναλαµβάνουµε σήµερα µπροστά στις 
επερχόµενες εκλογές. Η Ελλάδα ήταν ιστορι-
κά ο παράδεισος των µεγάλων κοµµάτων και 
των ισχυρών µονοκοµµατικών κυβερνήσεων. 

δο 1989-90). Οι 
αριθµοί, αν λένε 
κάτι για τις συνή-
θειες και τις επιθυ-
µίες µας, είναι συ-

ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑΣ



Οι τριπλές εκλογές του ’89-90
Μόνο δυο φορές µέσα σε 49 χρόνια χρησιµο-
ποιήθηκε ο εκλογικός νόµος ως όπλο αυτού 
που πήγαινε για ήττα, εναντίον εκείνου που 
προοριζόταν για νίκη. Μια φορά από τον Αν-
δρέα Παπανδρέου το 1989 για να µην επιτρέ-
ψει στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να φτιάξει 
κυβέρνηση και άλλη µια φορά από τον Αλέξη 
Τσίπρα για να βάλει ανάχωµα στην πιθανότη-
τα µακράς διακυβέρνησης από τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Η Παπανδρεϊκή απλή αναλογι-
κή οδήγησε στις τριπλές εκλογές του 1989-90, 
η απλή αναλογική του Τσίπρα µας ξανασπρώ-
χνει νοµοτελειακά  σε διπλές εκλογές, ενδε-
χοµένως και τριπλές. Σ’ αυτές τις απανωτές 
αναµετρήσεις που είναι αποτέλεσµα ενός πα-
ραλυτικού εκλογικού νόµου, εν τέλει το δίληµ-
µα που δίνει λύση είναι απλό: ακυβερνησία ή 
κυβέρνηση;

Τι ισχύει και τι όχι στην Ευρώπη 
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, κάτι τέτοιο δεν φαί-
νεται να ισχύει. Εκεί υπάρχει ένας στέρεος 
και ανεξάρτητος κρατικός µηχανισµός που η 
λειτουργία του δεν επηρεάζεται καθοριστικά 

από τις κινήσεις της πολιτικής κορυφής. Βε-
βαίως, δεν υπάρχει χώρα που µπορεί να πο-
ρευτεί επ’ άπειρον δίχως κυβερνητικές πολιτι-
κές αποφάσεις, όµως στην υπόλοιπη Ευρώπη 
η καθηµερινή διαχείριση των κρατικών προ-
βληµάτων µένει εν πολλοίς ανεπηρέαστη από 
την κατάσταση στην κορυφή της εκτελεστικής 
εξουσίας. Γι αυτό και εδώ στην Ελλάδα µέ-
ναµε κατάπληκτοι που τα πελώρια κυβερνη-
τικά κενά σε άλλους εταίρους και συµµάχους 
δεν έδειχναν να επηρεάζουν την πορεία τους. 

Η ελληνική πραγµατικότητα 
∆υστυχώς, εδώ στην Ελλάδα τα πράγµατα εί-
ναι διαφορετικά. Όταν ένας υπουργός κατεβά-
σει το µολύβι του, κατεβαίνουν όλα τα µολύβια 
σε όλο το υπουργείο και σε όλες τις υπηρε-
σίες της ευθύνης του πανελλαδικά. Όταν στο 
υπουργικό γραφείο κάθεται ένας µεταβατι-

κός ή υπηρεσιακός που δεν παίρνει αποφά-
σεις ουσίας (διότι δεν το δικαιούται), παύει η 
παραγωγή αποφάσεων και λύσεων σε όλη 
την πυραµίδα που αυτός εποπτεύει. Κακώς 
βέβαια, αλλά αυτή είναι η ελληνική πραγµα-
τικότητα. Ούτε στα πιο απλά και επείγοντα δι-
αχειριστικά ζητήµατα δεν δίνονται λύσεις, όλα 
µπαίνουν κάτω απ’ το χαλί για να τα παρα-
λάβει ο επόµενος. Κανένας δεν αναλαµβάνει 
την παραµικρή ευθύνη. 

Η µετέωρη χώρα 
Παρά τα σηµαντικά βήµατα που έχουµε κά-
νει ως ευρωπαϊκή χώρα, τα βαλκανικά µας 
θέσµια παραµένουν παρόντα και πανίσχυρα. 
Αν στην κορυφή δεν υπάρχει µια ισχυρή και 
νοµιµοποιηµένη κυβέρνηση, µια χιονοστιβά-
δα αδυναµίας και απονοµιµοποίησης σκεπά-
ζει και παγώνει όλη την εξουσιαστική δοµή 
της χώρας. Το χειρότερο δε είναι ότι αυτή πα-
ραλυσία δεν περιορίζεται στον στενό κρατικό 
µηχανισµό που χρειάζεται να «τρέχει» τις υπο-
θέσεις της διοίκησης, αλλά επεκτείνεται και σε 
άλλους κρισιµότατους τοµείς της δηµόσιας και 
εθνικής ζωής µας. Για παράδειγµα, δεν λαµ-
βάνεται καµιά ουσιώδης απόφαση για την ελ-
ληνική οικονοµία. Η δικαστική εξουσία επί-
σης (κακώς, αλλά έτσι είναι) νιώθει µετέωρη. 
Και δεν θέλω καν να σκεφτώ τις συνέπειες του 
να νιώσει απονοµιµοποιηµένη η ηγεσία των 
ενόπλων µας δυνάµεων, ενώ θα συµβεί κάτι 
επικίνδυνο στα εθνικά µας ζητήµατα. 

Και η πραγµατικότητα...
Ξέρω ότι αναρωτιόµαστε «γιατί να είναι έτσι». 
Πλην µεγαλύτερη αξία από την διαλεύκανση 
αυτής της υπαρξιακής µας εθνικής απορίας, 
έχει η αναγνώριση της πραγµατικότητας και η 

Οι τριπλές εκλογές του ’89-90
Μόνο δυο φορές µέσα σε 49 χρόνια χρησιµο-
ποιήθηκε ο εκλογικός νόµος ως όπλο αυτού 

όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση της χω-
ρίς απώλειες. Θα ήταν ευτύχηµα να ζούµε σε 
µια χώρα δίχως πελατειακά δίκτυα στο εσω-
τερικό του κράτους και µε θεσµούς που δεν 
εξαρτούν την λειτουργία τους από το πρόσω-
πο του υπουργού. Τότε, ίσως, να µπορούσαµε 
να συζητήσουµε την πιθανότητα συµµαχικών 
κυβερνήσεων που θα προέλθουν από προ-
γραµµατικές συµφωνίες κοµµάτων και είναι 
αποτέλεσµα πολύµηνων προγραµµατικών συ-
ζητήσεων και συγκλίσεων. Όταν όµως η τοξι-
κότητα και το κοµµατικό πάθος είναι ικανό να 
δηλητηριάσει ως και το µέγα εθνικό θέµα της 
επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, πό-
σο σοβαρά µπορούµε να ελπίζουµε ότι θα συ-
νεννοηθούµε για άλλα ζητήµατα;

Στράφι οι προσπάθειες...
Η ακυβερνησία που παραµονεύει πίσω από 
τις εκλογές της απλής αναλογικής, είναι ικανή 
να κάνει τεράστια ζηµιά στην χώρα. Ας µην ξε-
χνάµε ότι µπορεί να χρειαστεί ένας χρόνος για 
να χτιστεί µια πολυκατοικία, αρκούν όµως δέ-
κα λεπτά για να την παγιδεύσει κάποιος µε δυ-
ναµίτη και να την κατεδαφίσει αύτανδρη. Αυ-
τή την περίοδο δίνεται ένας τιτάνιος αγώνας 
µέρα µε την µέρα για να απαλυνθεί η πληθω-
ριστική κρίση που προέκυψε από την πανδη-
µία και τον πόλεµο στην Ουκρανία. Τα πά-
ντα παρακολουθούνται στενά και κάθε τόσο 
εξαγγέλλονται µέτρα ανακούφισης του πλη-
θυσµού, πότε στα καύσιµα, πότε στο ηλεκτρι-
κό, πότε στο σούπερ µάρκετ, ανάλογα µε την 
πορεία του πληθωρισµού και την κατάστα-
ση του δηµόσιου ταµείου. Φαντάζεται κανείς 
τι θα συµβεί αν επί ένα εξάµηνο αδυνατού-
µε να φτιάξουµε κυβέρνηση; Ποιος θα µπορέ-
σει να πάρει αποφάσεις και ποιος θα βοηθή-
σει ποιον; Αφήνω στην άκρη την πιθανότητα 
να εκτροχιαστούν τα δηµοσιονοµικά δεδοµέ-
να της χώρας και να πάνε στράφι προσπάθει-
ες χρόνων.

Κρίση µε τους τούρκους 
και «άδειο» Μαξίµου 
∆εν βάζω καν στην εξίσωση την πιθανότη-
τα ελληνοτουρκικής κρίσης µε κάποιον δικα-
στικό να βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίµου, και 
την ηγεσία των ενόπλων δυνάµεων να ταλα-
νίζεται µέσα στην µέγγενη  της τοξικής κοµ-
µατικής αντιπαράθεσης. Και φυσικά, δεν θέ-
λω καν να σκεφτώ την πιθανότητα να συρθεί 
η χώρα όχι απλώς σε δύο αλλά σε τρεις απα-
νωτές εκλογικές αναµετρήσεις, διότι καµιά 
πολιτική δύναµη δεν θα αρθεί στο ύψος των 
εθνικών περιστάσεων για να συµφωνήσει σε 
µια κυβέρνηση που θα δηµιουργηθεί γύρω 
από το πρώτο κόµµα. ∆εν θέλω να γίνω µά-
ντης κακών, αλλά η στάση των κοµµάτων της 
αντιπολίτευσης δείχνει να είναι περισσότερο 
προσανατολισµένη στο σαµποτάζ παρά στην 
δηµιουργικότητα. Αλλά υπ’ αυτές τις προϋπο-
θέσεις, η αυτοδυναµία του νικητή ξεφεύγει 
από την κοµµατική χροιά και µετατρέπεται σε 
εθνικό στόχο. 
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Μόνο δυο φορές, 
µέσα σε 49 χρόνια, 
χρησιµοποιήθηκε ο 
εκλογικός νόµος ως όπλο 
αυτού που πήγαινε για 
ήττα, εναντίον εκείνου 
που προοριζόταν για νίκη. 
Μια φορά από τον Ανδρέα 
Παπανδρέου το 1989 για 
να µην επιτρέψει στον 
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη 
να φτιάξει κυβέρνηση και 
άλλη µια φορά από τον 
Αλέξη Τσίπρα για να βάλει 
ανάχωµα στην πιθανότητα 
µακράς διακυβέρνησης 
από τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη

Όταν στο υπουργικό γραφείο κάθεται ένας µεταβατικός ή υπηρεσιακός 
που δεν παίρνει αποφάσεις ουσίας (διότι δεν το δικαιούται), παύει η 
παραγωγή αποφάσεων και λύσεων σε όλη την πυραµίδα που αυτός 
εποπτεύει. Κακώς βέβαια, αλλά αυτή είναι η ελληνική πραγµατικότητα...

Οι τριπλές εκλογές του ’89-90
Μόνο δυο φορές µέσα σε 49 χρόνια χρησιµο-
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Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου

n  Ήδη διακινούνται σενάρια για 
συγκρότηση κυβέρνησης ειδικού 
σκοπού από την πρώτη κάλπη, 
ολιγόµηνης διάρκειας, µε κορµό 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Το σχόλιό σας.
ΑΠ: Όσοι απεργάζονται σενάρια κυ-
βέρνησης ηττηµένων θα βρεθούν προ 
εκπλήξεως την εποµένη των εκλογών. 
Οι πολίτες έχουν ιστορική µνήµη, θυ-
µούνται τι βίωσαν την περίοδο ΣΥΡΙ-
ΖΑ -ΑΝΕΛ και µε την ψήφο τους, θέ-
λω να πιστεύω, θα βάλουν τέλος σε 
σενάρια πολιτικών τερατογεννησεων. 
Εξάλλου, κάποιοι από αυτούς που διαρ-
ρέουν τέτοια σενάρια ήδη τα µαζεύουν 
γνωρίζοντας ότι δεν έχουν βάση στην 
ελληνική κοινωνία. Ο κ. Τσίπρας, βλέ-
ποντας ότι παρά τα όσα ισχυρίζεται δεν 
είναι πρώτο κόµµα, αναζητεί µε αγω-
νία πρόθυµους συµµάχους για να σχη-
µατίσει κυβέρνηση. Ήδη εισπράττει τα 
πρώτα όχι σε αυτά τα σχέδια απελπισί-
ας που καταστρώνει.

Η Νέα ∆ηµοκρατία από την πρώ-
τη στιγµή έχει ξεκαθαρίσει ότι από τους 
πολίτες ζητά καθαρή εντολή. 

n «Η χώρα χρειάζεται ισχυρές κυ-
βερνήσεις» έχετε κατ́  επανάληψη 
δηλώσει. Είναι µονόδροµος για τη 
χώρα η αυτοδυναµία της Ν∆ στη 
δεύτερη κάλπη; Και αν αυτή δεν 
επιτευχθεί µε ποιον ή µε ποιους θα 
µπορούσε να βρεθεί γόνιµο πεδίο 
για συγκυβέρνηση;
Έχουµε πει από την πρώτη στιγµή ότι 
η Ελλάδα, χρειάζεται αυτοδύναµες 
κυβερνήσεις. Όχι από καµία πολιτι-
κή εµµονή, αλλά γιατί πιστεύουµε ότι 
σε εποχές, όπως αυτή που ζούµε, δεν 
χρειάζεται ο τόπος, ούτε µικροκοµµα-
τικά παζάρια, ούτε της µάχη της καρέ-
κλας. Αυτό δεν σηµαίνει ότι µια µονο-
κοµµατική και αυτοδύναµη κυβέρνηση 
της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεν µπορεί να 

αξιοποιήσει και στελέχη από άλλους 
χώρους. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, το έχει κάνει πράξη και 
σε αυτήν την κυβέρνηση. Έκανε ανοίγ-
µατα σε πρόσωπα, που πίστεψαν το 
πρόγραµµά µας, συστρατεύτηκαν µα-
ζί µας, και αυτό την ώρα που η Ν∆ εί-
χε αυτοδυναµία. Άρα πιστεύω ότι µπο-
ρούµε να ζητήσουµε από τους πολίτες 
τη δεύτερη ευκαιρία για να συνεχίσου-
µε το πρόγραµµά µας και να τιµήσουµε 
την εντολή που θα µας δώσουν. Εµείς 
αποδείξαµε ότι σε απανωτές κρίσεις 
όχι µόνο στηρίξαµε τους πολλούς, αλ-
λά βάλαµε και τη βάση για να γυρίσει η 

οικονοµία µας σελίδα και να επιστρέψει 
στην απαραίτητη κανονικότητα.

n Αυτή τη στιγµή άντρες και γυναί-
κες του Λιµενικού Σώµατος βρί-
σκονται στην πρώτη γραµµή φύ-
λαξης των ελληνικών θαλάσσιων 
συνόρων µε την τουρκική πλευρά 
να επιδιώκει να προκαλέσει ένα 
«ατύχηµα». Πώς το διαχειρίζεται 

αυτό το Λιµενικό Σώµα;
Θέλω µε την ευκαιρία, που µου δίνετε 
για άλλη µια φορά να ευχαριστήσω τα 
στελέχη του Λιµενικού-Ακτοφυλακή, 
για τον καθηµερινό 

αγώνα που δίνουν ώστε να προ-
στατεύουν τα θαλάσσια σύνορα της 
χώρας µας που είναι και σύνορα της 
Ευρώπης. Γιατί εµείς πιστεύουµε ότι 
υπάρχουν θαλάσσια σύνορα και απο-
τελεί εθνική µας υποχρέωση να τα προ-
στατεύουµε, όπως και τους νησιώτες 
µας. Όπως γνωρίζετε η Τουρκία εργα-
λειοποιεί  το µεταναστευτικό πρόβλη-
µα τόσο στην στεριά όσο και στη θά-
λασσα. Τώρα «επιστρατεύει» και τους 
ψαράδες στο Αιγαίο. Είδατε τι επιχεί-
ρησε στο Φαρµακονήσι, όπου τα στε-
λέχη µας µε ψυχραιµία και αποφασι-
στικότητα εµπόδισαν τους τουρκικούς 
σχεδιασµούς. Εµείς θα συνεχίσου-
µε να πορευόµαστε µε τον ίδιο τρόπο 
σε κάθε σηµείο της στεριάς ή της θά-
λασσας, χωρίς να διαπραγµατευόµα-
στε την κυριαρχία µας και τα κυριαρχι-
κά µας δικαιώµατα. Θέλω να πιστεύω 
ότι θα πρυτανεύσει η λογική στην απέ-
ναντι πλευρά και θα σταµατήσουν τις 
αδιέξοδες προκλήσεις. Εκτιµώ ότι µετά 
τις εκλογές στην Τουρκία, θα αλλάξουν 
αυτή τη στρατηγική και θα προσέλθουν 
στον διάλογο, µε βάση το ∆ιεθνές ∆ί-
καιο και το ∆ίκαιο της θαλάσσης. Ανα-
θεωρητισµοί και τσαµπουκάδες δεν γί-
νονται ανεκτοί.

n Πώς συντελείται η αναβάθµιση 
των λιµενικών εγκαταστάσεων στη 
χώρα; Τι βήµατα έχουν γίνει σε αυ-
τό το κρίσιµο τοµέα για το εµπόριο, 
την ενέργεια, τον τουρισµό;
 Η στρατηγική µας δικαιώνεται. Η αξι-
οποίηση των λιµένων της Χώρας προ-
χωρά, όπως είχαµε δεσµευτεί και η 
υπεραξία που προκύπτει αποδίδεται 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΦΑ∆ΟΣ
(YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ)

«Η Νέα ∆ημοκρατία ζητά  
από τους πολίτες καθαρή εντολή»

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

‘‘

Εµείς πιστεύουµε 
ότι υπάρχουν 

θαλάσσια σύνορα 
και αποτελεί εθνική 

µας υποχρέωση να τα 
προστατεύουµε, όπως 

και τους νησιώτες 
µας. Θα συνεχίσουµε 

να πορευόµαστε 
µε τον ίδιο τρόπο 

σε κάθε σηµείο 
της στεριάς ή της 

θάλασσας, χωρίς να 
διαπραγµατευόµαστε 
την κυριαρχία µας και 

τα κυριαρχικά µας 
δικαιώµατα
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στους πολίτες της κάθε τοπικής κοινωνί-
ας, αναβαθµίζει τη γεωστρατηγική θέ-
ση της πατρίδας µας και ενισχύει την 
εθνική οικονοµία. Για πρώτη φορά στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 καταφέ-
ραµε σε διαπραγµάτευση µε την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή να συνδέσουµε το αυ-
τονόητο των θαλασσίων µεταφορών 
µε τις υποδοµές, ακόµη και εκτός διευ-
ρωπαϊκού δικτύου, προωθώντας αυτό 
που γνωρίζουµε ως θαλάσσιοι διάδρο-
µοι. Επενδύονται πάνω από 145 εκ ευ-
ρώ σε λιµενικές υποδοµές νησιωτικών 
περιοχών και ταυτόχρονα, για πρώτη 
φορά διασφαλίζεται ευρωπαϊκή χρη-
µατοδότηση για το εθνικό και διαπερι-
φερειακό δίκτυο της δηµόσιας θαλάσ-
σιας συγκοινωνίας µε πάνω από 150 εκ 
ευρώ για τα πρώτα 2 χρόνια του ΕΣΠΑ 
2021-2027.

n Σε αυτή τη ρευστή συγκυρία της 
διεθνούς ενεργειακής και πληθω-
ριστικής κρίσης που βιώνουµε, 
πώς µετέχει η ελληνική ναυτιλία 
και ποιες είναι οι προοπτικές της;
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη της οποίας έχω την τιµή να είµαι 
µέλος,  πιστεύει στη δυναµική της ναυ-
τιλίας µας αλλά και του Πειραιά, ως 
βασικού παίκτη αυτής της στρατηγι-
κής ανάπτυξης που δηµιουργεί θέσεις 
εργασίας και προσφέρει στην εθνι-
κή οικονοµία. Ιδιαίτερα σε µια περίο-
δο, όπως και αυτή που βιώνουµε µια 
σειρά από γεωπολιτικές αναταραχές, 
πολλαπλές κρίσεις, όπως ήταν η υγει-
ονοµική, όπως είναι η ενεργειακή, 
αποδεικνύεται κάτι παραπάνω από 
αναγκαία η Γαλάζια Ανάπτυξη και η 

προώθηση της έξυπνης, βιώσιµης και 
ολοκληρωµένης ανάπτυξης και των 
ευκαιριών απασχόλησης στην ευρω-
παϊκή θαλάσσια και ναυτιλιακή οικο-
νοµία. 

Σήµερα, τα πλοία µας συνδέουν 
κάθε γωνιά του πλανήτη, αντιπρο-
σωπεύοντας το 1/5ο της παγκόσµι-
ας χωρητικότητας. Επικαλούµαι αυ-
τό το στοιχείο γιατί θεωρώ ότι δείχνει 
τη ζωτική σηµασία της ναυτιλίας µας 
στη διεθνή συγκυρία: τον καθοριστικό 
ρόλο της στον εφοδιασµό της Ευρώ-
πης, τις ανάγκες της οποίας καλύπτει 
κατά 60%. Την κρίσιµη συµµετοχή 
της στην παγκόσµια διακίνηση καυ-
σίµων. Για αυτό καθίσταται κοµβική η 
σηµασία της θάλασσας και στη διακί-
νηση φυσικού αερίου καθώς γίνεται 
ασπίδα στις παράλογες αυξήσεις των 
τιµών που ήδη εκτροχιάζουν τους κρα-
τικούς και τους οικογενειακούς προϋ-
πολογισµούς. Πρόκειται για πεδίο που 
δηλώνει την κοινωνική διάσταση της 
ναυτιλιακής δράσης. Αλλά και µία και-
νούργια πρόκληση για τα ελληνόκτη-
τα πλοία µεταφοράς LNG. Οι κινήσεις 
της Ελλάδας προς την ενεργειακή της 
αυτάρκεια είναι ταχύτατες: προ µηνός 
βρεθήκαµε στο έργο για τον νέο τερµα-
τικό σταθµό αποθήκευσης και επανα-
εριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη. 

Αυξάνουµε, επίσης, τη χωρητικό-
τητα των εγκαταστάσεων της Ρεβυθού-
σας, που θα µπορούν, πλέον, να υπο-
δέχονται και πλοία µε υγροποιηµένο 
αέριο. Ενώ επιταχύνουµε την ανάπτυ-
ξη αγωγών οι οποίοι θα µας διασυν-
δέουν µε τα Βαλκάνια και ηλεκτρι-
κών δικτύων που θα µας ενώνουν µε 

τη Βόρεια Αφρική. Η πατρίδα µας γί-
νεται, έτσι, ενεργειακή πύλη προς την 
Ευρώπη και κρίσιµος κόµβος για ολό-
κληρη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

 Με σταθερούς πυλώνες της, αυ-
τό που αποκαλούσε ο Θεµιστοκλής ως 
«ξύλινα τείχη». Το στοίχηµα των και-
ρών είναι διπλό και πρέπει να το αντι-
µετωπίσουµε κατάµατα. Ο πόλεµος 
της Ουκρανίας άνοιξε το ζήτηµα της 
ενέργειας και επιτάχυνε τη συζή-
τηση για την «πράσινη µετάβαση». 
Σήµερα το πετρέλαιο, το φυσικό αέ-
ριο και τα χηµικά προϊόντα αντιστοι-
χούν στο 1/3ο των θαλάσσιων µεταφο-
ρών. Όµως, όσο η σηµασία τους για τις 
εθνικές οικονοµίες θα υποχωρεί, τό-
σο λιγότερο θα αποτελούν φορτία µε 
ενδιαφέρον για τα ποντοπόρα πλοία. 

Είναι βέβαιο, συνεπώς, ότι σύντο-
µα θα αναδυθούν νέοι εµπορικοί δρό-
µοι, αλλά και διαφορετικές ανάγκες 
για νέα σκάφη. Τώρα, τα δεξαµενό-
πλοια µεταφέρουν αέριο, πετρέλαιο 
ή λιθάνθρακες. Αύριο στις δεξαµε-
νές και στα αµπάρια τους θα υπάρχει 
υδρογόνο και αµµωνία, ακόµη και δι-
οξείδιο του άνθρακα που θα ταξιδεύει 
προς αποθήκευση. Αλλά και ηλιακά 
πάνελ ή στρόβιλοι ανεµογεννητριών. 
Ενώ θα αυξηθεί το εµπόριο κρίσιµων 
µετάλλων, όπως ο χαλκός, το κοβάλ-
τιο, το νικέλιο, το λίθιο και οι σπάνι-
ες γαίες. Με άλλα λόγια, το παγκό-
σµιο εµπόριο αγαθών µεταβάλλεται, 
επιβάλλοντας τον συνολικό αναπρο-
σανατολισµό και της ναυτιλιακής βι-
οµηχανίας. Και οι πρώτοι που θα το 
αντιληφθούν θα είναι και οι κερδι-
σµένοι. Όπως συνέβη και άλλοτε: Τον 

19ο αιώνα, όταν οι Έλληνες εφοπλι-
στές εκµεταλλεύτηκαν την τεχνολογι-
κή επανάσταση της µετάβασης από το 
ιστίο στον ατµό. Ε, λοιπόν, σήµερα κα-
λούνται να πορευθούν τον αντίστροφο 
δρόµο: να επιστρέψουν σε µια ναυτι-
λία ενεργειακά ουδέτερη.

Και εδώ θα πρέπει να είµαστε 
ειλικρινείς. Παρά την πρόοδο που 
έχει σηµειωθεί, ο κλάδος αντιπρο-
σωπεύει το 2,5% των συνολικών εκ-
ποµπών αεριών του θερµοκηπί-
ου. Ένα µέγεθος αρκετά µεγάλο για 
να αγνοηθεί, και εξόχως σηµαντι-
κό για να αναδείξει τη δυναµική σας 
να συµβάλλει στην αντιµετώπιση της 
κλιµατικής αλλαγής. Ένας πιο «πρά-
σινος» στόλος, άλλωστε, δεν αφορά 
µόνο την προστασία της φύσης. Αλλά 
αποτελεί και µια σηµαντική επένδυση.

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση έχει 
βάλει τέσσερις στόχους:

Πρώτον, να ενταθεί η έρευνα και η 
ανάπτυξη τεχνολογιών και εναλλακτι-
κών καυσίµων που θα είναι συµβατά µε 
το περιβάλλον. Ασφαλή για τα πλοία. 
Και βιώσιµα για την οικονοµία.

∆εύτερον, να αναθεωρηθεί η ευ-
ρωπαϊκή νοµοθεσία, ώστε να διασφα-
λίζονται ίσοι όροι ανταγωνισµού στις 
Μεταφορές.

Τρίτον, να κατανέµονται δίκαια µε-
ταξύ των κρατών-µελών τα έσοδα απ’ 
το ευρωπαϊκό σύστηµα εµπορίας εκ-
ποµπών ειδικά στο θαλάσσιο εµπόριο.

Και τέταρτον, να ισχύσει ο µηχανι-
σµός της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώ-
νει» µε υπεύθυνο τον χειριστή και όχι 
τον ιδιοκτήτη του πλοίου. Θέση που 
συµµερίζεται πλήρως και το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο.

n Σε συνδυασµό µε την ακριβώς 
προηγούµενη ερώτηση: ποια είναι 
η αναπτυξιακή προοπτική του µε-
γαλύτερου λιµανιού της χώρας, του 
Πειραιά;
Ο Πειραιάς και η ελληνική ναυτιλία 

όπως σας προανέφερα κατέχουν ηγε-
τική θέση παγκοσµίως. Το λιµάνι του 
Πειραιά είναι παγκόσµιος παίκτης 
σε διακίνηση εµπορευµατοκιβωτί-
ων, ενώ αποτελεί το µεγαλύτερο λι-
µάνι κρουαζιέρας της ανατολικής Με-
σογείου και ένα από τα µεγαλύτερα 
λιµάνια κρουαζιέρας στην Ευρώπη. 
Ο Πειραιάς αποτελεί έναν τόπο µε 
πολλές µεγάλες ευκαιρίες, όπου συ-
ναντώνται δύο σηµαντικά σηµεία της 
παγκόσµιας αλυσίδας αξίας: ο ελλη-
νικός εφοπλισµός και το «one belt one 
road», ο νέος δρόµος του µεταξιού, 
όπου η µεγαλύτερη εξαγωγική βιοµη-
χανία, η Κίνα, έχει επιλέξει τον Πει-
ραιά ως το σηµείο που συναντά τον 
µεγαλύτερό της πελάτη, την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. Από κοντά και η στήριξη 
της κυβέρνησης στα Ναυπηγεία που 
επιστρέφουν δηµιουργώντας θέσεις 
εργασίας αλλά και αποτελούν κίνη-
τρο για το «κτίσιµο» πλοίων σε µια 
χώρα που είναι παγκόσµια δύναµη 
στη ναυτιλία.

Παράλληλα, ο Πειραιάς αποτε-
λεί µία ανεπτυγµένη και µε υψηλή ει-
δίκευση και παραγωγικότητα συστάδα 
θαλάσσιας οικονοµίας µε παγκόσµιες 
διασυνδέσεις, παράµετρος η οποία παί-
ζει σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της 
Γαλάζιας Ανάπτυξης. 

Παρά τις σηµαντικές αλλαγές 
στην παγκόσµια οικονοµία, την εγχώ-
ρια ύφεση και τις αλλαγές στους κλά-
δους που είναι συνυφασµένοι µε τη Γα-
λάζια Οικονοµία, ο Πειραιάς απέδειξε 
ότι αντέχει. Συγκεντρώνει το µεγαλύ-
τερο µέρος των οικονοµικών και κοι-
νωνικών δραστηριοτήτων που αφο-
ρούν στη Γαλάζια Οικονοµία και κατά 
συνέπεια, είναι ο υποδοχέας και ο επι-
ταχυντής των αλλαγών που φέρνει η 
τεχνολογική πρόοδος και οι οικονοµι-
κές εξελίξεις.

Ακόµη και ο ερχοµός του µετρό 
στην πόλη µας ενισχύει τις προσπά-
θειες της ανάπτυξης. Για αυτό και πι-
στεύω ότι µέσα σε αυτό το ρευστό και 
εξελισσόµενο περιβάλλον ο Πειραιάς 
και µπορεί και πρέπει να είναι πρωτα-
γωνιστής.

‘‘«Επενδύονται πάνω από 145 εκ ευρώ σε λιµε-
νικές υποδοµές νησιωτικών περιοχών και ταυ-
τόχρονα, για πρώτη φορά διασφαλίζεται ευ-
ρωπαϊκή χρηµατοδότηση για το εθνικό και 
διαπεριφερειακό δίκτυο της δηµόσιας θαλάσσιας 
συγκοινωνίας µε πάνω από 150 εκ ευρώ για τα 
πρώτα 2 χρόνια του ΕΣΠΑ 2021-2027»
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Τ
ον δήμαρχο Γαλατσίου και 
Πρόεδρο της Περιφερεια-
κής Ένωσης Δήμων Αττι-
κής (Π.Ε.Δ.Α.), κ. Γιώργο 

Μαρκόπουλο, φιλοξενεί η εφημερί-
δα μας, σε μία πραγματικά πολύ εν-
διαφέρουσα συνέντευξη που μας πα-
ραχώρησε.

Αρχικά, ο δήμαρχος αναφέρθη-
κε στην έναρξη των έργων για την κα-
τασκευή του σταθμού του Μετρό στο 
Γαλάτσι και τις όποιες… μικρές πα-
ρενέργειες δημιουργεί στην εύρυθ-
μη λειτουργία της πόλης. Χαρακτη-
ριστικά, ο δήμαρχος περιέγραψε πως 
κινήθηκε ώστε να μπορέσει να αντι-
μετωπίσει έγκαιρα τα προβλήματα 
και ειδικότερα στάθηκε στους δωρε-
άν χώρους στάθμευσης που δημιουρ-
γεί ο δήμος.

Στη συνέχεια, ζητήσαμε από τον 
κ. Μαρκόπουλο να μας ξεχωρίσει τα 
σημαντικότερα έργα που έγιναν στην 
τρέχουσα δημοτική περίοδο.

Όσον αφορά στην θητεία του 
στην προεδρικό θώκο της Π.Ε.Δ.Α. 
δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος και 
μας τόνισε ότι σε συνεργασία με την 
Κ.Ε.Δ.Ε. και τα αρμόδια Υπουργεία 
δόθηκαν λύσεις που βοήθησαν τους 
Δήμους της Αττικής

Τέλος, έχοντας ανακοινώσει πως 
θα είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος 
Γαλατσίου, ο κ. Μαρκόπουλος τόνι-
σε ότι “αν μας τιμήσουν οι συμπολίτες 
μας θα είναι η θητεία που θα δούμε 
τα μεγάλα έργα τα οποία ξεκινήσαμε 
σταδιακά, να γίνονται πλέον πραγμα-
τικότητα.”

Αναλυτικά, η συνέντευξη του δη-
μάρχου Γαλατσίου και Προέδρου της 
Π.Ε.Δ.Α., κ. Γιώργου Μαρκόπουλου 
έχει ως εξής: 

n Κύριε Δήμαρχε, η έναρξη των 
έργων για την κατασκευή του 
σταθμού του Μετρό είναι πλέον 
γεγονός. Τι σημαίνει αυτό για την 
πόλη; 
Η γραμμή 4 του Μετρό έχει ξεκινή-
σει να είναι ήδη αναπόσπαστο κομμά-
τι της πόλης με ότι αυτό συνεπάγεται. 
Τα εργοτάξια έχουν αρχίσει τις ταυτό-
χρονες εργασίες, αρκετά πιο γρήγο-
ρα απ’ ότι είχαμε στο μυαλό μας και 
προσπαθούμε όλοι, κάτοικοι και Δη-
μοτική Αρχή, να βάλουμε τα πράγμα-
τα σε τάξη γιατί είναι ένα έργο ναι μεν 
μεγαλόπνοο το οποίο θα αλλάξει την 
καθημερινότητα της πόλης αλλά αυτή 
τη στιγμή χρειάζεται μια σωστή δια-
χείριση ώστε να ανταπεξέλθουμε στα 
απαιτητικά έργα που γίνονται στο Γα-
λάτσι, σε συνεργασία πάντα με την Ατ-
τικό Μετρό. 

Όταν έμαθα ότι οι εργασίες για 
τους τρεις σταθμούς στο Γαλάτσι «ξε-
παγώνουν» και μπαίνουν σε τροχιά 
υλοποίησης το πρώτο πράγμα που 
κάναμε ήταν να επικοινωνήσουμε με 
άλλους Δήμους της Αττικής και με 
συναδέλφους Δημάρχους που αντι-
μετώπισαν κατά τη θητεία τους έργα 
Μετρό και να μας επισημάνουν τις 
ανάγκες που δημιουργήθηκαν στην 
πόλη, για την εύρυθμη λειτουργία 
της. Με όποιον κι αν μιλήσαμε η συμ-
βουλή ήταν η ίδια : «Η όχληση θα εί-
ναι αντιμετωπίσιμη, το κυκλοφοριακό 
αναγκαστικά θα ενταθεί, χρειάζεστε 
χώρους στάθμευσης για να αποσυμ-
φορηθούν οι δρόμοι από τα σταθμευ-
μένα και τα διπλοπαρκαρισμένα». 
Αυτό λοιπόν και κάναμε… Δημιουρ-
γούμε τουλάχιστον τέσσερις χώρους 
δωρεάν στάθμευσης, ο πρώτος στην 
Αγ. Ειρήνης χωρητικότητας 196 θέσε-
ων έχει ήδη δοθεί στον κατοίκους, και 
τρεις είναι υπό διαμόρφωση. Με πρό-
γραμμα και σχεδιασμό λοιπόν προχω-
ράμε ώστε να δημιουργήσουμε μια 
πόλη πιο βιώσιμη , πιο ανθρώπινη , 
πιο «πράσινη». Κατανοούμε πλήρως 
ότι υπάρχει όχληση στην πόλη, φυσι-
κό επακόλουθο, όμως αξίζει τον κόπο 
και όλοι μαζί θα το αντιμετωπίσουμε. 

n Ποια έργα και δράσεις θα ξεχω-
ρίζατε από την τρέχουσα δημοτική 
θητεία σας; 
Ξέρετε κατά την πρώτη θητεία «αγκα-
λιάσαμε» την καθημερινότητα, γίνα-
με μια ευρύτερη οικογένεια με τους 
υπαλλήλους, αλλάξαμε πολλές φορές 
το πρόγραμμα εργασιών για να δούμε 
ποιο μας ταιριάζει καλύτερα και ποιο 
είναι αποδοτικό και βάλαμε τον Δή-
μο σε μια τάξη κατευθυνόμενοι από τις 
ανάγκες του κόσμου. Και ο κόσμος το 
είδε αυτό, εκτίμησε τις ειλικρινείς προ-
θέσεις μας και στην επόμενη εκλογι-
κή αναμέτρηση μας έδωσε το 63% 
για να συνεχίσουμε αυτό που για μας 
ήταν αυτονόητο. Να ακούμε τους πο-
λίτες και να εργαζόμαστε για αυτούς… 
Στη δεύτερη θητεία, αυτή που διανύ-
ουμε, συνεχίζουμε να δίνουμε τη δύ-
σκολη μάχη της καθημερινότητας, με 
μεγαλύτερη εμπειρία, όμως ήταν η θη-
τεία που ξεπεράσαμε όλους τους σκο-
πέλους και βάλαμε τα θεμέλια των 
σπουδαιότερων έργων που έχουν γί-
νει στο Γαλάτσι, μέχρι τώρα. 

Ξεκινήσαμε την κεντρική πλα-
τεία, μια πλατεία που όλοι οι κάτοικοι 
ζητούσαν επί δεκαετίες, αγοράσαμε 
τα εμπλεκόμενα οικόπεδα και μέσα 
στον Ιανουάριο ξεκινάει η κατεδάφι-
ση των κτηρίων που βρίσκονται εντός 
αυτών και πλέον Βεΐκου και Γαλατσί-

Γ. ΜΑΡΚΌΠΌΥΛΌΣ
 (ΔΉΜΑΡΧΌΣ ΓΑΛΑΤΣΊΌΥ ΚΑΊ ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΠΕΔΑ) 

«Δώσαμε λύσεις  
που βοήθησαν 
τους Δήμους  
της Αττικής» 

«Στην επόμενη θητεία μας οι συμπολίτες μας θα είναι  
η θητεία που θα δούμε τα μεγάλα έργα τα οποία ξεκινήσαμε 

σταδιακά, να γίνονται πλέον πραγματικότητα»

Του Πέτρου Κουβάτσου 
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ου, στο κεντρικότερο σημείο της πό-
λης,  αρχίζει να πραγματοποιείται το 
σημαντικότερο από τα έργα μας. Συ-
νεχίζουμε με την κατασκευή του θε-
ρινού κινηματογράφου «Ζαΐρα» επί 
της Λεωφόρου Γαλατσίου. Η  Ζαΐρα 
ήταν για πολλά χρόνια ένας θερινός 
κινηματογράφος ο οποίος με το πέρα-
σμα των ετών έκλεισε όμως ο χώρος 
αυτός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
ιστορίας του Γαλατσίου. Αγοράσαμε 
το οικόπεδο του παλιού κινηματογρά-
φου και ήδη έχει οριστεί ο οριστικός 
ανάδοχος του έργου. Ο κινηματογρά-
φος θα πλαισιώνεται από μια πλατεία 
πραγματικό κόσμημα και τρία σύγ-
χρονα υπόγεια πάρκινγκ που τόση 
ανάγκη έχει η περιοχή. 

Συνεχίζουμε με την ανάπλαση 
του Λόφου του Παιδιού, ένα έργο 
που το ζητάνε επίμονα οι κάτοικοι και 
έχουν δίκιο. Μια έκταση 34 στρεμμά-
των στα σύνορα με τον Δήμο Αθηναί-
ων που θα προσφέρει στους συμπο-
λίτες μας αθλητικές δραστηριότητες, 
όμορφες διαδρομές περίπατου και 
θα αποτελεί πνεύμονα πρασίνου για 
όλη την Αττική. Δεν σταματάμε εκεί 
όμως… Ξεκινάει μέχρι το καλοκαίρι 
του 2023 η πλήρη ανακατασκευή του 
κλειστού γηπέδου του Άλσους, αγο-
ράσαμε δυο οικόπεδα για βρεφονη-
πιακούς σταθμούς οι οποίοι και αυ-
τοί θα ξεκινήσουν μέσα στο τρέχον 
έτος και μέχρι το τέλος του 2023 θα 
έχουμε ασφαλατοστρώσει όλο το Γα-
λάτσι, έργο που έχει να γίνει από την 
δεκαετία ‘80. 

n Ως Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. εί-
στε ικανοποιημένος από το έργο 
της Περιφερειακής Ένωσης και 
από τη συνεργασία με τους δη-
μάρχους της Αττικής;
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Αττικής είναι ένα όργανο των Δη-
μάρχων ώστε να μπορούν οι ίδιοι 
να συσπειρώνονται και να διεκδι-
κούν ενωμένοι καλύτερες συνθή-
κες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Ξέρετε πολλές φορές οι Δήμαρχοι 
έρχονται αντιμέτωποι με προβλή-
ματα που μοιάζουν δυσεπίλυτα αλ-
λά με την κατάλληλη καθοδήγηση 
βρίσκεται η λύση που χρειάζεται. 
Αυτό είναι η Π.Ε.Δ.Α. και γι’ αυ-
τό διεκδίκησα και την Προεδρία 
της, για να έχω τη δυνατότητα μέ-
σα από ένα ισχυρό πλαίσιο συνερ-
γασίας ανθρώπων οι οποίοι έχουν 
τις ίδιες ανησυχίες να προχωράμε 
την καθημερινότητα και να βοηθά-
με πρακτικά τους πολίτες που είναι 
και οι τελικοί αποδέκτες της πολιτι-
κής που ακολουθείται. Σε συνερ-

γασία με την Κ.Ε.Δ.Ε. και τα αρ-
μόδια Υπουργεία θεωρώ πως 
δώσαμε λύσεις που βοήθησαν τους 
Δήμους της Αττικής και αυτό είναι 
το κέρδος μου μέσα σε αυτή τη θη-
τεία. Ένα τηλέφωνο από συνάδελ-
φο Δήμαρχο να χτυπήσει και να 
μου πει: «Γιώργο, λύθηκε το πρό-
βλημα» είναι η μεγαλύτερη αντα-
μοιβή που θα μπορούσα να πάρω 
ως Πρόεδρος. Ξέρετε εγώ ποτέ 
δεν θέλησα μέσα από αυτή τη θέση 
να αυτοπροβληθώ και δεν με εν-
διέφερε κιόλας αυτό. Ήθελα να εί-
μαι χρήσιμος στα πρακτικά θέματα 
που προκύπτουν, στα ουσιαστικά 
και όχι να βγαίνω χαμογελαστός 
στις φωτογραφίες. Όταν εκλέγεσαι 
πρώτη φορά Δήμαρχος, την ώρα 
που κλείνει η πόρτα του γραφείου 
και μένεις μόνος σου λες: «και τώ-
ρα;»… Η Π.Ε.Δ.Α. οφείλει να εί-
ναι ένα εργαλείο βοήθειας στα χέ-
ρια των Δημάρχων. Νομίζω ότι τα 
καταφέραμε!

n Υπάρχουν κάποιοι τομείς, που 
θα θέλατε μεγαλύτερη στήριξη 
από την κυβέρνηση;
Με τη Κυβέρνηση έχουμε μια καλή 
συνεργασία, είναι μια Κυβέρνηση 
με ανοιχτά αυτιά που έχει πρόθεση 
να βοηθήσει έμπρακτα την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση. Το πιο σημαντι-
κό εφόδιο που έδωσε ξανά στα χέ-
ρια μας αυτή η κυβέρνηση είναι η 
δυνατότητα να διοικούμε τους Δή-
μους μας με τον νέο εκλογικό νόμο 
με 43% συν μία ψήφο, διότι η απλή 
αναλογική είχε δημιουργήσει ακυ-
βερνησία στους Δήμους και αυτοί 
που τα βίωναν περισσότερο από 
εμάς ήταν οι πολίτες μιας και κανένα 

έργο δεν μπορούσε να συμφωνη-
θεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, πόσο 
μάλλον να αποπερατωθεί. Δεν μπο-
ρώ να μην αναφέρω το πρόγραμ-
μα Αντώνης Τρίτσης του ΥΠΕΣ, 
το οποίο έτρεξε αρκετά γρήγορα με 
fast track διαδικασίες και περιελάμ-
βανε σημαντικά έργα και παρεμβά-
σεις, που άλλαξαν και θα αλλάξουν 
τις πόλεις μας και την καθημερινό-
τητά μας. Ένα πρόγραμμα που αξιο-
ποίησε τα ευρωπαϊκά κονδύλια, με 
στόχο την ανάπτυξη και την αλλη-
λεγγύη στις τοπικές κοινωνίες μέ-
σω της Αυτοδιοίκησης. Βέβαια η 
υποστελέχωση των Δήμων μας  εί-
ναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει 
εδώ και χρόνια. Και όσο τα χρόνια 
περνούν χωρίς να αντιμετωπίζεται, 
επόμενο είναι η κατάσταση να επι-
βαρύνεται ακόμα περισσότερο. 

n Έχετε ανακοινώσει ότι θα εί-
στε υποψήφιος δήμαρχος στις 
προσεχείς εκλογές και όλοι λέ-

νε ότι είστε το ακλόνητο φα-
βορί. Οπότε τι να περιμένουν 
οι κάτοικοι της πόλης για την 
επόμενη θητεία, αν είστε εσείς 
στον δημαρχιακό θώκο;
Κύριε Κουβάτσο, οι μεγαλοστο-
μίες δεν μου αρέσουν και τα «θα» 
δεν ταιριάζουν στον χαρακτήρα 
μου. Το έχω αποδείξει και θα συ-
νεχίζω να το αποδεικνύω για όσο 
καιρό ο κόσμος του Γαλατσίου 
μου εμπιστεύεται το μέλλον της 
πόλης. Αυτό που πρέπει να περι-
μένουν από μένα είναι δουλειά, 
δουλειά, δουλειά… Με το μηχα-
νάκι μου στους δρόμους, στα έρ-
γα, στα χιόνια, στις υπηρεσίες και 
τα Υπουργεία να διεκδικώ το καλύ-
τερο μέλλον για την πόλη μας, για 
το μέλλον των παιδιών μας. Είμαι 
20 και πλέον χρόνια στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και παρά τις δυσκο-
λίες της, η άμεση επαφή με τον κό-
σμο είναι αυτό που δεν θα άλλαζα 
με τίποτα. Αν μας τιμήσουν οι συ-
μπολίτες μας θα είναι η θητεία που 
θα δούμε τα μεγάλα έργα τα οποία 
ξεκινήσαμε σταδιακά, να γίνονται 
πλέον πραγματικότητα. Οι συνερ-
γάτες μου και εγώ δίνουμε κάθε 
μέρα τον καλύτερό μας εαυτό για 
το Γαλάτσι μας και με αυτή τη νοο-
τροπία, συνεχίζουμε. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/

«Με τη Κυβέρνηση έχουμε μια καλή συνεργασία, είναι μια Κυβέρνηση με ανοιχτά 
αυτιά που έχει πρόθεση να βοηθήσει έμπρακτα την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Το πιο σημαντικό εφόδιο που έδωσε ξανά στα χέρια μας αυτή η κυβέρνηση είναι 
η δυνατότητα να διοικούμε τους Δήμους μας με τον νέο εκλογικό νόμο με 43% 

συν μία ψήφο, διότι η απλή αναλογική είχε δημιουργήσει ακυβερνησία»
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Τ
έθηκε σε λειτουργία 
από το υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσε-
ων ψηφιακή πλατφόρµα 

για καταγγελίες από τους καταναλω-
τές προκειµένου να ασκείται αποτε-
λεσµατικότερος έλεγχος στην αγορά 
για την αισχροκέρδεια, για πλασµα-
τικές εκπτώσεις, αλλά και για άλλες 
παραβάσεις των επιχειρήσεων σε 
βάρος των καταναλωτών. Μάλιστα, 
οι επώνυµες καταγγελίες θα εξετά-
ζονται κατά προτεραιότητα.

Οι καταγγελίες από τους κατανα-
λωτές θα µπορούν να γίνονται στην 
πλατφόρµα kataggelies.mindev.gov.
gr και αφορούν παραβάσεις εντός 
Ελλάδας, εντός Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στην πλατφόρµα εµφανίζονται πέ-
ντε διαφορετικές θεµατικές επί των 

οποίων µπορούν να υποβάλλουν, 
επώνυµα ή ανώνυµα, καταγγελία 
οι καταναλωτές: καταναλωτικά αγα-
θά, υπηρεσίες, τραπεζικές υπηρεσί-
ες, ασφαλιστικές και λοιπές χρηµα-
τοοικονοµικές υπηρεσίες, εταιρείες 
ενηµέρωσης οφειλετών, ρύθµιση 
χρεών και προστασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Μεταξύ των θεµάτων για τα 
οποία µπορεί να γίνει καταγγελία 
είναι καταναλωτικά είδη όπως τρό-
φιµα, καλλυντικά, φάρµα, συµπλη-
ρώµατα διατροφής κλπ), αλλά θα 
µπορεί να γίνει καταγγελία και για 
θέµατα ασφάλειας τροφίµων, για 
κανόνες εµπορίας (ζύγιση, ερµηνεία 
νοµοθεσίας, παραπλανητικές διαφη-
µίσεις κλπ), για αποµιµητικά προϊό-
ντα, υπηρεσίες προστασία δεδοµέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα, και 

άλλα θέµατα τα οποία δεν είναι όλα 
αρµοδιότητα του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων.

Αν για µία θεµατική δεν είναι 
αρµόδια η γενική γραµµατεία Εµπο-
ρίου και Προστασίας Καταναλω-
τή, µέσω της πλατφόρµας δίνονται 
οι πληροφορίες για την αρµόδια 
υπηρεσία ελέγχου. Η πλατφόρ-
µα έχει τεθεί ήδη σε ισχύ, µε αφορ-
µή και την έναρξη των χειµερινών 
εκπτώσεων τη ∆ευτέρα, 9 Ιανου-
αρίου. Κι αυτό διότι οι καταναλω-

τές θα έχουν τη δυνατότητα να κα-
ταγγέλλουν, µέσω της πλατφόρµας 
πλασµατικές εκπτώσεις, ειδικά, µά-
λιστα, καθώς πλέον ισχύει ο «κα-
νόνας των 30 ηµερών». Σύµφωνα 
µε τη διάταξη που περιλαµβάνεται 
στον νόµο 4933/2022 ως τιµή πριν 
από την έκπτωση νοείται η χαµη-
λότερη τιµή που εφάρµοσε ο έµπο-
ρος κατά τη διάρκεια χρονικού δια-
στήµατος όχι συντοµότερου των 30 
ηµερών πριν από την εφαρµογή της 
µείωσης της τιµής. Στην ίδια διάτα-
ξη προβλέπεται ότι όταν το προϊόν 
κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότε-
ρο από τριάντα ηµέρες, ως προγενέ-
στερη τιµή νοείται η χαµηλότερη τι-
µή που εφάρµοσε ο έµπορος κατά 
τη διάρκεια χρονικού διαστήµατος 
10 ηµερών πριν από την εφαρµογή 
της µείωσης της τιµής. Όταν η µεί-
ωση της τιµής αυξάνεται προοδευτι-
κά, ως προγενέστερη τιµή νοείται η 
τιµή χωρίς τη µείωση της τιµής πριν 
από την πρώτη εφαρµογή της µείω-
σης της τιµής.

Σε περίπτωση παράβασης της 
παραπάνω διάταξης προβλέπεται 

πρόστιµο που φτάνει ως και το 4% 
του συνολικού τζίρου της επιχείρη-
σης. «Σε συνθήκες υψηλού πληθω-
ρισµού θα συµβάλλουµε µε τις πραγ-
µατικές εκπτώσεις στον έλεγχο του 
πληθωρισµού το επόµενο δίµηνο», 
τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους 
που θα πραγµατοποιούνται από την 
∆ΙΜΕΑ ο υπουργός σηµείωσε ότι, 
µέχρι στιγµής η ∆ΙΜΕΑ έχει αποδει-
χθεί αποτελεσµατική, το προσωπικό 
της έχει φτάσει τα 90 άτοµα αλλά ση-
µείωσε ότι το µεγαλύτερο τµήµα της 
ελεγκτικής διαδικασίας γίνεται πλέ-
ον ηλεκτρονικά.

«Το ποσοστό των επιχειρήσεων 
που διαπιστώνεται παράβαση για αι-
σχροκέρδεια αποτελούν κάτω από το 
6% των ελεγχόµενων εταιρειών. ∆εν 
είναι η αισχροκέρδεια η βασική αιτία 
της ακρίβειας αλλά οι διεθνείς εξελί-
ξεις» τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε 
ότι οι έλεγχοι γίνονται και εντός και 
εκτός καλαθιού και σε µεγάλα και σε 
µικρά καταστήµατα και από τα πρό-
στιµα που έχουν επιβληθεί η συντρι-
πτική πλειοψηφία έχει εισπραχθεί.

Άµεσα και ψηφιακά οι καταγγελίες  
και ό,τι άλλο εντοπίσουν οι καταναλωτές  
στο kataggelies.mindev.gov.gr

Στην πλατφόρµα 
εµφανίζονται 

πέντε διαφορετικές 
θεµατικές επί των 
οποίων µπορούν 
να υποβάλλουν, 

επώνυµα ή ανώνυµα, 
καταγγελία οι πολίτες

Το καλάθι του νοικοκυριού «µετριέται» στην τα-
µιακή µηχανή των σούπερ µάρκετ καθώς, πλέον, 
ένας στους δυο καταναλωτές ψωνίζει περισσότε-
ρα από ένα προϊόντα από το συγκεκριµένο καλάθι.

Όπως σηµείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη 
Τύπου, ήδη τα σούπερ µάρκετ διαµαρτύρονται ότι 
το καλάθι τους κοστίζει στον τζίρο, καθώς λόγω της 
δηµοφιλίας του, κάποιοι, υποχρεώνονται να που-
λάνε ακόµη και κάτω του κόστους ορισµένα προϊ-
όντα, για να παραµένουν ανταγωνιστικοί.

Ο υπουργός ανέφερε ότι το καλάθι του νοικο-
κυριού θα έχει µεγάλο τµήµα επίπτωσης στα ετή-
σια αποτελέσµατα των σούπερ µάρκετ ενώ δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόµη η συζήτηση µε τις βιοµηχανί-
ες και το λιανεµπόριο για την ένταξη περισσότερων 
επωνύµων προϊόντων σε αυτό. Ο ίδιος σηµείωσε 
ότι οι βιοµηχανίες ζητούν µε έµφαση να ενταχθούν 
στο καλάθι και επώνυµα προϊόντα καθώς έχουν 
χάσει µεγάλο µερίδιο αγοράς.

Τις επόµενες µέρες θα υπάρξει νέα συνάντηση 
µε τους εκπροσώπους των επωνύµων προϊόντων 
και τα σούπερ µάρκετ γι’ αυτό το θέµα και πρόσθε-
σε ότι εξετάζεται η πρόταση να είναι υποχρεωτικό 
να υπάρχει σε κάθε κατηγορία του καλαθιού, του-
λάχιστον, ένα επώνυµο προϊόν.

Σε ό,τι αφορά στην διάρκεια του µέτρου επα-
νέλαβε ότι όσο συνεχίζονται οι έκτακτοι λόγοι για 

τους οποίους ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, θα πα-
ρατείνεται και η διάρκειά του.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, την 11η εβδοµάδα 
εφαρµογής του καλαθιού του νοικοκυριού, από 
833 προϊόντα 55 (7%) ανέβηκαν, 52 (6%) µειώθη-
καν και 726 (87%) παρέµειναν σταθερά.

Σηµειώνεται ότι οι αυξήσεις είναι µόνο σε νω-
πά προϊόντα.

«Παρά τον πληθωρισµό, στο καλάθι οι τιµές 
παραµένουν σταθερές» σηµείωσε ο υπουργός, 
προσθέτοντας ότι για το εύρος του χρόνου που 
εφαρµόζεται η πρωτοβουλία είναι εντυπωσιακό 
ότι κρατάει σταθερές τιµές. ∆ηλαδή κρατάει στα-
θερές, τις µειωµένες τιµές, όπως εξήγησε ο ίδιος.

Άδωνις:
«Παρά τον
πληθωρισμό,
στο καλάθι 
οι τιμές
παραμένουν
σταθερές»



H
κυβέρνηση ενηµέρω-
σε ότι θα εκπροσωπη-
θεί στην κηδεία του τέως 
Βασιλιά Κωνσταντίνου 

από τον Αντιπρόεδρό τηςΠαναγιώτη 
Πικραµµένο και την υπουργό Πολιτι-
σµού Λίνα Μενδώνη. Αρχικά είχε γί-
νει γνωστό ότι την κυβέρνηση θα εκ-
προσωπήσει η υπουργός Πολιτισµού.

Την ίδια ώρα πυρετώδεις είναι οι 
διαβουλεύσεις, οι προετοιµασίες και οι 
εργασίες (στο Τατόι) για την κηδεία του 
τέως βασιλιά Κωνσταντίνου τη ∆ευτέ-
ρα. Οι διεργασίες όσον αφορά την κη-
δεία αλλά και την ταφή του Κωνστα-
ντίνου, αφορούν τόσο την κυβέρνηση 
για τα µέτρα ασφαλείας και τις εργα-
σίες στο Τατόι όσο και την οικογένεια 
του τέως βασιλιά για τα πρόσωπα που 
θα προσκληθούν. Εκτός από το ζήτηµα 
της ταφής του τέως βασιλιά Κωνστα-
ντίνου που έκλεισε µε την ανακοίνωση 
της κυβέρνησης µετά από διυπουργι-
κή σύσκεψη στο Μαξίµου, ένα ζήτηµα 
που εκκρεµεί έχει να κάνει µε το αν θα 
υπάρξει ή όχι λαϊκό προσκύνηµα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, αυ-
τό που λένε από την κυβέρνηση είναι 
ότι δεν υπάρχει ζήτηµα για λαϊκό προ-

σκύνηµα στη σορό του τέως βασιλιά 
Κωνσταντίνου τη ∆ευτέρα. Προσθέ-
τουν πάντως ότι δεν υπάρχει πρόβλη-
µα αν η οικογένειά του συνεννοηθεί µε 
τη Μητρόπολη ώστε η σορός να παρα-
µείνει στο παρεκκλήσι για λίγες ώρες 
την ηµέρα της κηδείας ώστε κάποιοι να 
αποτίσουν φόρο τιµής.

Αυτό που εξηγούσαν κυβερνητι-
κές πηγές είναι ότι πρόβληµα θα απο-
τελούσε αν το προσκύνηµα στη σορό 
του Κωνσταντίνου ήταν τριήµερο, γε-
γονός που θα παρέπεµπε σε αποχαιρε-
τισµό µε τιµές αρχηγού κράτους σε επί-
πεδο διαδικασίας.

Οι εργασίες στο Τατόι
Σε δεύτερο επίπεδο οι εξελίξεις αφο-
ρούν σε όσα συµβαίνουν στο Τατόι, 
στον χώρο όπου είναι θαµµένοι οι γο-
νείς του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, 
δίπλα στους οποίους θα ταφεί ο ίδιος.

Μηχανήµατα βαρέως έργου βρί-
σκονται στην περιοχή µε στόχο να γί-
νουν οι κατάλληλες προετοιµασίες 
ώστε η ταφή του Κωνσταντίνου να γί-
νει χωρίς απρόοπτα.

Στο Τατόι βρέθηκαν αρκετές φο-
ρές µέλη της οικογένειας του τέως βα-

σιλιά, ο γιος του, Νικόλαος, µε τη σύ-
ζυγό του Τατιάνα Μπλάτνικ, η σύζυγος 
του Κωνσταντίνου, Άννα Μαρία, η 
αδερφή του Σοφία και ο γιος του Φί-
λιππος, ώστε να ελέγξουν τις εργασίες. 

Σε κάθε περίπτωση η ταφή αναµέ-
νεται να γίνει, σε πιο στενό οικογενει-
ακό κύκλο κι αυτό γιατί τόσο ο δρόµος 
εσωτερικά του κτήµατος που οδηγεί 
στο νεκροταφείο όσο και ο περιβάλ-
λοντος χώρος δεν επιτρέπει να γίνουν 
και πολλά.

Το πρωτόκολλο
και οι καλεσµένοι
Η οικογένεια επέλεξε ένα ιστορικό 
γραφείο τελετών. Πρόκειται για το «Α. 
Γιαννακόπουλος» που βρίσκεται στο 
Κολωνάκι, στην οδό ∆εινοκράτους, 
µε έτος ίδρυσης το 1906. Είναι το ίδιο 
γραφείο που στο παρελθόν είχε ανα-
λάβει την κηδεία του βασιλιά Αλέξαν-
δρου Α’ το 1920, ο οποίος έφυγε από 
τη ζωή στις 12 Οκτωβρίου από θανα-
τηφόρο δάγκωµα µαϊµούς. Μετά από 
44 χρόνια, συγκεκριµένα στις 6 Μαρ-
τίου του 1964 ανέλαβε και τα διαδικα-
στικά της κηδείας του βασιλιά Παύλου 
από «στένωση του πυλωρού, συνε-

πεία γαστρικού έλκους». Πολλοί είναι 
οι επίσηµοι που θα παραβρεθούν στην 
τελετή. Συνολικά οι καλεσµένοι θα εί-
ναι 187 άτοµα για πρακτικούς λόγους. 
Περίπου 130 από το εξωτερικό και 50 
από την Ελλάδα. Η οικογένεια ήθελε 
να παραβρεθούν όσα άτοµα χωρούν 
καθήµενα στο εσωτερικό της Μητρό-
πολης, ενώ έλαβε υπόψη της και την 
απειλή διασποράς του κορωνοϊού. Θα 
τηρηθεί, πάντως, ένα αυστηρό πρωτό-
κολλο, ανάλογα µε το αξίωµα του κα-
θενός και έτσι θα καθοριστεί και το πού 
θα καθίσουν.

Όπως είναι φυσικό, θα τηρηθούν 
οι διαδικασίες που προβλέπει το πρω-
τόκολλο για όσους επισήµους παρα-
στούν στην κηδεία. Στην Αθήνα έρχο-
νται ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φίλιππος 
µε τη σύζυγό του Λετίθια. Η µητέρα του 
βασιλιά και αδελφή του θανόντος, Σο-
φία, βρίσκεται από την προηγούµενη 
Πέµπτη εδώ. Ήρθε απευθείας από την 
Ιταλία, όπου είχε µεταβεί για την κη-
δεία του Πάπα Βενέδικτου.

Αν και µέχρι στιγµής δεν ήταν σί-
γουρο, το παρόν µάλλον θα δώσει και 
ο εξόριστος πρώην βασιλιάς της Ισπα-
νίας Χουάν Κάρλος. Μπορεί τα τελευ-
ταία χρόνια να αποφεύγει τις δηµό-
σιες εµφανίσεις, αλλά στο παρελθόν 
ήταν πολύ κοντά µε τον Κωνσταντίνο. 
Οι δύο οικογένειες περνούσαν τα κα-
λοκαίρια τους στο παλάτι «Marivent».

Στην Ελλάδα µεταβαίνουν και οι 
δύο κόρες της Σοφίας, οι πριγκίπισ-
σες Έλενα και Κριστίνα της Ισπανίας. 
Στην κηδεία του τέως βασιλιά θα εκ-
προσωπηθεί και µέλος της βρετανικής 
βασιλικής οικογένειας. Ο Κάρολος 
αποκλείστηκε εξαρχής, εξαιτίας του 
πρωτοκόλλου. Αυτό υπαγορεύει ότι ο 
βασιλιάς της Βρετανίας παρίσταται σε 
κηδείες µόνο ηγετών κρατών. Λέγε-
ται, πάντως, ότι έχει ήδη επικοινωνή-
σει ιδιωτικά µε την οικογένεια, εκφρά-
ζοντας τα θερµά του συλλυπητήρια ενώ 
στο µέλλον δεν αποκλείεται να υπάρ-
ξει ιδιωτική επίσκεψη.

Πιθανό τη βρετανική βασιλική 
οικογένεια να εκπροσωπήσει ο πρί-
γκιπας διάδοχος Ουίλιαµ. Ας σηµει-
ωθεί ότι ο Κωνσταντίνος ήταν νονός 
του, ενώ ο Ουίλιαµ έχει βαφτίσει έναν 
εγγονό του θανόντος, τον Κωνσταντί-
νο-Αλέξιο. Πιθανότερο, πάντως, είναι 
να έρθει ο πρίγκιπας Εδουάρδος, ο µι-
κρότερος γιος της Ελισάβετ. Θα παρα-
στούν και εκπρόσωποι των βασιλικών 
οίκων της ∆ανίας, της Σουηδίας και της 
Νορβηγίας.

Όπως και να έχει, χιλιάδες αστυ-
νοµικοί θα βρίσκονται στο δρόµο από 
την Κυριακή µέχρι και τη ∆ευτέρα.
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Η σορός από τις 06:00 
στη Μητρόπολη
Πολλοί οι επίσηµοι καλεσµένοι που θα έρθουν στην κηδεία – Σύσσωµη στην Αθήνα η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας 

Π. Πικραµµένος
και Λίνα Μενδώνη
οι δύο εκπρόσωποι
της κυβέρνησης
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Μ
ια ιστορία που κυκλο-
φορούσε από στόµα 
σε στόµα στις αρχές 
του 1960 είναι πως 

ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος και 
η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχαν γνω-
ριστεί µέσω του Σοφοκλή Βενιζέ-
λου και πως ο -νεαρός τότε- πρίγκι-
πας την είχε ερωτευτεί.

To 2014, o τέως βασιλιάς της 
Ελλάδας Κωνσταντίνος έδωσε συ-

νέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος, 
στην εκποµπή «Τετ-α-Tετ», για το 
κανάλι ΡΙΚ.

Ο Γλύξµπουργκ απάντησε σε 
ερωτήσεις σχετικά µε τη σχέση του 
µε την ελληνίδα ηθοποιό Αλίκη 
Βουγιουκλάκη, τον Γεώργιο Πα-
πανδρέου, παππού του πρώην Έλ-
ληνα πρωθυπουργού Γιώργου Πα-
πανδρέου, και τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο, Πρόεδρο της Κύπρου 

κατά τη δεκαετία του ’60 – ’70, και 
µοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά 
µε την πιθανή επιστροφή του στην 
Ελλάδα.

∆εν ξέρω, πείτε µου εσείς»
Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τον 
«αστικό µύθο» σχετικά µε τη σχέση 
του µε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο 
Κωνσταντίνος είπε ότι ήταν «µια κα-
ταπληκτική ηθοποιός και ένας καλός 
άνθρωπος» και συνέχισε αστειευόµε-
νος ότι «λέγεται ότι υπήρχε ένα µυστι-
κό τούνελ από το παλάτι στο σπίτι της. 
Και εγώ συνήθιζα να λέω: «∆εν ξέρω 

τι να πω. Αν αναγνωρίσουµε ότι υπάρ-
χει ένα τέτοιο τούνελ και η Αλίκη απο-
φασίσει να αλλάξει σπίτι, θα πρέπει 
να αλλάξουµε το τούνελ;»».

Παραδέχτηκε, πάντως, ότι είχε 
επισκεφθεί το στούντιο της Finos Film 
και όταν τον ρώτησαν για το αν επρό-
κειτο για έναν νεανικό έρωτα, γέλα-
σε νευρικά και είπε: «∆εν ξέρω, πεί-
τε µου εσείς».

 «Του είχα θυµώσει»
Όλα ξεκίνησαν στα παρασκήνια του 
θεάτρου Μουσούρη το χειµώνα του 
1959. Ο τότε διάδοχος Κωνσταντί-
νος και οι αδελφές του πριγκίπισσες 
Σοφία και Ειρήνη έχοντας ενθουσι-

Ο ανεκπλήρωτος έρωτας 
και ο μεγάλος έρωτας ενός πρίγκιπα
Το «love story» µε την Βουγιουκλάκη, το …τούνελ κάτω από το Παλάτι µέχρι το σπίτι της και 
η απάντηση του Κωνσταντίνου στην ερώτηση «αν υπήρχε, τελικά, νεανικός έρωτας

ΑΛΙΚΗ & ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
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αστεί µε την παράσταση «Τόπο στα 
νιάτα» και κυρίως µε την Αλίκη Βου-
γιουκλάκη µαθήτρια είχαν σπεύσει 
να συγχαρούν τους πρωταγωνιστές 
στα παρασκήνια. O νεαρός πρίγκι-
πας ήταν δεδηλωµένος φαν.

Όταν οι δηµοσιογράφοι τον 
ρώτησαν αν έχει δει το «Ξύλο βγή-
κε από τον παράδεισο», αυτός απά-
ντησε «το έχω δει, βεβαίως, βεβαί-
ως» όπως επαναλάµβανε ο Χρήστος 
Τσαγανέας ως καθηγητής στο φιλµ.

Λίγο καιρό µετά, οι φήµες ήθε-
λαν την Αλίκη να µην έχει καταδε-
χτεί να σηκωθεί για να χαιρετήσει 
τον Κωνσταντίνο όταν αυτός εµφα-
νίστηκε στις 14 Ιουλίου του 1962 στο 
θέατρο Μετροπόλιταν στην πρεµιέ-
ρα του έργου «Οδός Ονείρων», πα-
ρουσία του τότε πρωθυπουργού, 
Κωνσταντίνου Καραµανλή, του 
υπουργικού συµβουλίου, της Τζέ-
ιν Φόντα, της Τζίνα Μπαχάουερ… 
Όλο το θέατρο σηκώθηκε για υπό-
κλιση ως άρµοζε στο πρωτόκολλο 
και η Αλίκη καθιστή έτεινε το χέρι 
της για χειροφίληµα. «Σκάνδαλο!» 

έγραφαν την άλλη µέρα τα πρωτο-
σέλιδα.

«Είχε γράψει η Ελένη Βλάχου 
τότε, αποκλείεται να µην γνωρίζει 
τρόπους η Αλίκη. Ε ναι, του είχα θυ-
µώσει» παραδέχτηκε γελώντας η 
Βουγιουκλάκη επιβεβαιώνοντας τις 
φήµες περί έρωτα, εικοσιπέντε χρό-
νια µετά, στον Νίκο Χατζηνικολάου 
και την εκποµπή  «Ενώπιος Ενωπίω» 
στο Mega το 1993.

«Ένα τρυφερό παιδί, 
καταπιεσµένο από τη 
µητέρα του»
Πίσω στο 1959, ο φακός απαθανατί-
ζει την Αλίκη ντυµένη ακόµη µε την 
ποδιά της µαθήτριας να κοιτάζει ντρο-
παλά και ναζιάρικα τον διάδοχο. Λί-
γες µέρες αργότερα, όταν ο Κωνστα-

ντίνος δηλώνει την 
επιθυµία του να επι-
σκεφθεί τα γυρίσµα-
τα της επόµενης ται-
νίας της Αλίκης, «Το 
Κλωτσοσκούφι», ο 
Φίνος στρώνει και-
νούργιο δρόµο για 
να µπορέσει να πε-
ράσει το σπορ αυ-
τοκίνητό του.

Τα δύο περι-
στατικά ήταν αρ-
κετά για την έναρ-
ξη µία απίθανης 
φηµολογίας που 
βρήκε το δρόµο 
µέχρι τα εξώφυλ-
λα και τις σελίδες 
περιοδικών του 
διεθνούς Τύπου 
όπως το Oggi ή το Paris Match.

Από την πλευρά της η Αλίκη Βου-
γιουκλάκη όταν ερωτήθηκε για τη 
σχέση της µε τον Κωνσταντίνο Γλύ-
ξµπουργκ, από τον Νίκο Χατζηνικο-
λάου, απάντησε ότι ήταν ένα πολύ 

γλυκό παιδί, πολύ τρυφερό, πολύ κα-
ταπιεσµένο από τη µητέρα του Φρει-
δερίκη, ενώ συµπλήρωσε ότι έκαναν 
παρέα, συζητούσαν για πολλά θέµα-
τα, πολλές ώρες και ότι αυτή η αδυνα-

µία του τότε διαδόχου του θρόνου την 
έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η βα-
σίλισσα της ζωής της είναι αυτή η ίδια 
και ότι δε χρειάζεται κανένα πριγκιπό-
πουλο δίπλα της.

όπως το Oggi ή το Paris Match.

Το 2020 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις «Φερενίκη» η 
βιογραφία «Άννα-Μαρία, Η τελευταία βασίλισσα;» της 
Αλεξάνδρας Στεφανοπούλου.
Στο βιβλίο στο οποίο καταγράφεται η ζωή της Άννας 
Μαρίας, η ίδια περιγράφεται ως µια γυναίκα δυνατή, 
αξιοπρεπή, υποµονετική που δεν κουράζεται, που δεν 
απαιτεί για τον εαυτό της και που µοιράζει την αγάπη της. 
«∆εν παραπονέθηκε ποτέ, ούτε κατηγόρησε ποτέ κανέναν», 
σηµειώνει η συγγραφέας. Μέσα από τις 247 σελίδες του 
βιβλίου παρακολουθούµε τη ζωή της πριγκίπισσας της 
∆ανίας που έγινε βασίλισσα της Ελλάδος. Γνωρίζουµε 
την Άννα-Μαρία άριστη µαθήτρια, έφηβη, ερωτευµένη, 
αφοσιωµένη σύζυγο, στοργική µητέρα, αλλά και γιαγιά.

Το βιβλίο της Αλεξάνδρας Στεφανοπούλου 
περιγράφει γεγονότα, παραθέτει διαλόγους και καταθέτει 
ντοκουµέντα από την κρίσιµη περίοδο που η Άννα-Μαρία 
υπήρξε «η βασίλισσα των τριών ετών και των 86 ηµερών».

Παρακολουθούµε τον έρωτα µε την πρώτη µατιά µε τον 
Κωνσταντίνο, αλλά και πιπεράτες λεπτοµέρειες, ότι σύντοµα 
τη ζήτησε σε γάµο, παρότι η Άννα Μαρία ήταν µόλις δεκάξι 

και έπρεπε να συνεχίσει το σχολείο της στις Ελβετικές 
Άλπεις. Τότε ο πατέρας της αιφνιδιάστηκε και κλείδωσε τον 
διάδοχο του ελληνικού θρόνου στην τουαλέτα. Παρά ταύτα 
κανονίστηκαν αρραβώνες και γάµοι. Οι αρραβώνες έγιναν 
στις 23 Ιανουαρίου του 1963 στα ανάκτορα της ∆ανίας.

Ο προκαθορισµένος γάµος για το 1965 επισπεύσθηκε 
λόγω του θανάτου του πεθερού της, Βασιλέως Παύλου, 
οπότε και η Άννα Μαρία παντρεύτηκε ως βασίλισσα πλέον 
τον διάδοχο και βασιλιά της Ελλάδος Κωνσταντίνο στις 18 
Σεπτεµβρίου 1964, σε ηλικία 18 ετών.

Η ζωή της Άννας-Μαρίας, µία ανατροπή. Από τη γέννησή 
της στα ανάκτορα της Κοπεγχάγης, τις σπουδές στην 
Ελβετία. Κατόπιν ήρθε στην Ηρώδου Αττικού (το σηµερινό 
Προεδρικό Μέγαρο) που ήταν τότε Ανάκτορα, και τα θερινά 
στο Τατόϊ αλλά και το Μον Ρεπό στην Κέρκυρα, όπου έζησε 
ως εν ενεργεία βασίλισσα.

Η βασιλική οικογένεια εγκατέλειψε τη χώρα τα 
ξηµερώµατα της 14ης ∆εκεµβρίου 1967. Έφυγαν για Ρώµη 
και µετά στο Λονδίνο. Στην ιταλική πρωτεύουσα παρέµειναν 
µέχρι και το επί Χούντας δηµοψήφισµα, το 1973, που έφερε 
την αβασίλευτη δηµοκρατία να κερδίζει στα ποσοστά 

τη βασιλευόµενη, ενώ η αποκατάσταση της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας και το νέο δηµοψήφισµα τον ∆εκέµβριο 
του 1974 βρίσκει την οικογένεια να έχει µετακοµίσει στο 
Λονδίνο. Η κηδεία της βασίλισσας Φρειδερίκης, το 1981, 
ήταν η αιτία για µια ολιγόωρη επιστροφή της βασιλικής 
οικογένειας στο Τατόϊ.

Το 2004 και µε τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων 
από τη χώρα µας, το κλίµα είχε αλλάξει και από τότε, είτε µε 
ενοίκιο είτε πλέον σε δικό τους σπίτι , ο Κωνσταντίνος και η 
Άννα Μαρία ζούσαν στο Πόρτο Χέλι, ενώ ταξίδευαν συχνά 
στην Αθήνα. «Αυτός και η Άννα-Μαρία αποφάσισαν να 
µετακοµίσουν µόνιµα εδώ» δήλωσε ένα µέλος του µικρού 
κύκλου των βασιλικών στην Ελλάδα. «Ο γιος του πρίγκιπας 
Νικόλαος και η σύζυγός του πριγκίπισσα Τατιάνα έκαναν 
την ίδια κίνηση πριν από λίγους µήνες». Ο Νικόλαος, 
λέγεται, ότι νοικιάζει το διαµέρισµα της κόρης του Ανδρέα 
Παπανδρέου.

Τo 2022 o τέως µονάρχης πούλησε την έπαυλη στο Πόρτο 
Χέλι σε Βούλγαρο επιχειρηµατία, γύρω στα 10 εκατ. ευρώ, 
µοίρασε τα «βασιλικά» του κοστούµια στους κατοίκους και 
µετακόµισε οριστικά στην Αθήνα.

Έρωτας με την πρώτη ματιά την Άννα 
Μαρία – H ζωή της πριγκίπισσας της Δανίας 
που έγινε βασίλισσα της Ελλάδος
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Κωνσταντίνος Β΄
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Έ
φυγε από τη ζωή 
ο Κωνσταντίνος, ο τε-
λευταίος Βασιλιάς της 
Ελλάδας µέχρι το ελ-

ληνικό δηµοψήφισµα του 1974 και 
την κατάργηση της µοναρχίας και το 
έκτο µέλος της ∆υναστείας των Γλύ-
ξµπουργκ που ιδρύθηκε από τον Γε-
ώργιο Ά .

 Πώς, όµως, οι Γλυξµπουργκ 
που αποτελούν παρακλάδι του Οί-
κου του Γκλύξµπουργκ της ∆ανίας 
βρέθηκαν να διοικούν την Ελλάδα; 
Το όνοµά τους Glücksburg προέρ-
χεται από την µικρή παραλιακή πό-
λη στη νότια, γερµανική πλευρά 
του φιόρδ του Φλένσµπουργκ, που 
χωρίζει τη Γερµανία από τη ∆ανία. 
Το 1460 το Γκλύξµπουργκ περιήλ-
θε, ως µέρος των συνενωµένων ∆α-
νο-Γερµανικών δουκάτων Σλέσβιχ 
και Χόλσταϊν, στον Κόµη Χριστια-
νό Ζ΄ του Όλντενµπουργκ, που το 
1448 οι ∆ανοί είχαν εκλέξει βασι-
λιά τους ως Χριστιανό Ά , όπως εί-
χαν κάνει και οι Νορβηγοί το 1450. 
=Η γνωστή ως επανάσταση του 
Οκτωβρίου εκθρόνισε τον Όθωνα 
(6 ή 18/10/1862). 

Όταν πια αυτός επέστρεψε εσπευ-
σµένα στην Αθήνα, όλα είχαν ήδη 
κριθεί και τελειώσει. Ο Βρετανός 
πρέσβυς Σκάρλετ του προσέφερε το 
βρετανικό ατµόπλοιο “Σκύλλα”, επι-
σπεύδοντας έτσι την αποχώρησή του 

από την Ελλάδα. Αµέσως µετά ξεκί-
νησε η αναζήτηση ενός βασιλιά «πιο 
κατάλληλου» και σύµφωνα µε το 
Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 22/1 
ή 3/2/1830 ενός Βασιλιά που δεν 
θα ανήκε σε κανέναν από τους Οί-
κους των προστάτιδων δυνάµεων 
(Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία). 

Ο Βρετανός τραπεζίτης µε κατα-
γωγή από την ∆ανία Τσαρλς Χοα-
κίµ Χάµπρο ήταν ο άνθρωπος που 
θα έκανε το συνοικέσιο µεταξύ του 
κενού ελληνικού στέµµατος και ενός 
συµπατριώτη του. Αυτός δεν ήταν 

άλλος από τον πρίγκιπας Vilhelm, 
τον δευτερότοκο γιο του µετέπειτα 
βασιλιά της ∆ανίας Χριστιανού Θ .́ 
Ήταν απόγονος του Οίκου Σλέσβιχ 
- Χόλσταϊν - Ζόντερµπουργκ - Γλύ-
ξµπουργκ. Γεννήθηκε στην Κοπεγ-
χάγη στις 24 ∆εκεµβρίου 1845. Το 
όνοµα του νέου βασιλιά ήταν Χρι-
στιανός - Γουλιέλµος - Φερδινάνδος 
- Αδόλφος.

Ο 17χρονος νέος Vilhelm
Ο ανυποψίαστος δεκαεπτάχρονος 
πρίγκιπας δεν είχε ιδέα για τα σχέ-
διά του µεντορά του, ο οποίος κάλεσε 
την ελληνική αντιπροσωπεία σε µία 
παλιά δανέζικη εκκλησία του Λονδί-
νου για µια κυριακάτικη λειτουργία 
στις 15 Ιουνίου, στην οποία προσκάλε-

Πώς οι Γλυξµπουργκ, που αποτελούν παρακλάδι του Οίκου 
του Γκλύξµπουργκ, βρέθηκαν να διοικούν την Ελλάδα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β’ (1940-2023)/

Ο Όθωνας µε 
παραδοσιακή 
φορεσιά
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σε και ολόκληρη τη δανέζικη κοινότη-
τα της πόλης. Ο ανυποψίαστος δεκαε-
πτάχρονος πρίγκιπας οδηγήθηκε από 
τον νεωκόρο της εκκλησίας σε έναν 
χρυσό θρόνο µπροστά από την Αγία 
Τράπεζα, αλλά επέλεξε να καθίσει σε 
µια κανονική θέση. Σε κρυφές θέσεις 
πίσω από το όργανο είχε καθίσει δι-
ακριτικά και η ελληνική αντιπροσω-
πεία, παρακολουθώντας για πρώτη 
φορά τον υποψήφιο βασιλιά.
Λίγο αργότερα, ξεκίνησαν οι διαπραγ-
µατεύσεις και ο Wilhelm στέφεται ο 
Βασιλιάς Γεώργιος Α’ της Ελλάδας, 
πρώτο µέλος της ∆υναστείας των Γλυ-
ξµπουργκ. Ο τραπεζίτης Τσαρλς Χοα-
κίµ Χάµπρο είναι αυτός που χρηµατο-
δοτεί και το ταξίδι του στην Ελλάδα µε 
ενδιάµεσες επισκέψεις στην Βασίλισ-
σα Βικτώρια στο Λονδίνο, στον Τσάρο 
Αλέξανδρο Β’ στην Αγία Πετρούπολη 
και στον Ναπολέοντα Γ’ στο Παρίσι.

Οι βασιλείς
Τέλος, επιβιβάστηκε στο ελληνικό 
πολεµικό πλοίο από την Τουλόν και 
κατέφθασε στον Πειραιά στις 18 ή 
3/10/1863. Με την ενθρόνισή του τον 
Νοέµβριο 1863 έλαβε το όνοµα Γε-
ώργιος. Ήταν ο µακροβιότερος βασι-
λιάς και «θεµελιωτής» του βασιλικού 
Οίκου των Γλύξµπουργκ. Ακολούθη-
σε ο γιός του Κωνσταντίνος που πήρε 
το όνοµά του παππού του και µεγάλου 
δούκα Κωνσταντίνου της Ρωσίας. 
Τρίτος στο θρόνο ήταν ο δευτερότο-
κος γιος του βασιλιά Κωνσταντίνου 
Ά  και της βασίλισσας Σοφίας Αλέ-
ξανδρος Α’. Ακολουθεί ο Παύλος, το 
τέταρτο κατά σειρά παιδί του τότε ∆ια-
δόχου Κωνσταντίνου και της συζύγου 
του Πριγκίπισσας Σοφίας. Τελευταί-
ος ο γιός του Παύλου, Κωνσταντίνος 
Γλυξµπουργκ, ο οποίος έµελλε να 
αποτελέσει και τον επίλογο της δυνα-
στείας του στη χώρα.

Ο Κωνσταντίνος 
και η Χούντα
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, 
στο ΡΙΚ, το 2014, ο Κωνσταντίνος χα-
ρακτήρισε ως κύρια επιτυχία του το γε-
γονός ότι κράτησε τους Έλληνες ενω-
µένους και αναφέρθηκε στην περίοδο 
της χούντας λέγοντας: «Αν δεν όρκιζα 
τη χούντα, θα γινόταν εµφύλιος πόλε-
µος». Όταν ρωτήθηκε αν θα µπορού-
σε να αντιδράσει πιο έντονα απάντησε: 
«∆εν υπάρχει πιο σθεναρή αντίδραση 
από το να εγκαταλείψεις το παλάτι και 
την πολυτέλεια και να ηγηθείς ενός κι-

νήµατος κατά της χούντας».
Όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του 

µε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, απο-
κάλυψε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακά-
ριος του είχε πει να πάει στην Κύπρο 
όταν ο Κωνσταντίνος ήταν εξόριστος. 
Επίσης, ο Γλύξµπουργκ αναφέρθηκε 
στη διαµάχη τους το 1964, όταν ο τό-
τε βασιλιάς ακύρωσε την αποστολή 
της ελληνικής πολεµικής αεροπορί-
ας στην Τυλληρία το 1964. «Μου είπε 
ότι ήταν µια πολύ κακή κίνηση. Του εί-
πα ότι «εσύ είσαι υπεύθυνος για µισό 
εκατοµµύριο ανθρώπους , αλλά εγώ 
είµαι υπεύθυνος για 9 εκατοµµύρια. 
Πρέπει να καταλάβετε ότι θα προσπα-
θήσω να κρατηθώ έξω από τον πόλε-
µο» είπε ο Γλύξµπουργκ.

Όσον αφορά την οικονοµική κρί-
ση στην Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος είπε 
ότι «αυτό που µε ανησυχεί περισσότε-
ρο είναι οι περικοπές µισθών και συ-
ντάξεων». Όµως είπε ότι η Ελλάδα θα 
βγει σιγά σιγά από την κρίση και ανα-
φέρθηκε στις «µεγάλες προσπάθειες 
που έχουν γίνει από την κυβέρνηση 
και την αντιπολίτευση».

Επιπλέον, υποστήριξε ότι δεν έχει 
καµία πρόθεση να επιστρέψει στην 
Ελλάδα. «Τι να πω; Ότι η µοναρχία 
είναι καλύτερη και να επιστρέψω πί-
σω; Όχι» είπε προσθέτοντας ότι «θα 
επιστρέψω όποτε θέλω και όχι όταν 
µου το λένε άλλοι».

H ορκωµοσία του
Όπως αναφέρει «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 7ης 
Μαρτίου 1964: Τρεις ώρας µετά τον 
θάνατον του Βασιλέως Παύλου, ο δι-
άδοχος Κωνσταντίνος ορκίστηκε Βα-
σιλεύς των Ελλήνων και την θέση του 
∆ιαδόχου κατέλαβε η Πριγκίπισσα 
Ειρήνη.

«Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, 
ωχρός και καταφανώς συγκινηµέ-
νος, αλλά µε φωνήν σταθεράν και 
ηθεληµένως ζωηράν έδωσε τον όρ-

κον, µε την δεξιάν του Ευαγγελίου, 
επαναλαµβάνων φράσιν προς φρά-
σιν το κείµενον το οποίον ανεγίγνω-
σκεν ο Αρχιεπίσκοπος», έγραφε ο Τύ-
πος της εποχής. «Οµνύω εις το όνοµα 
της Αγίας και Οµοουσίου και Αδιαι-
ρέτου Τριάδος, να προστατεύω την 
επικρατούσαν θρησκείαν των Ελλή-
νων, να φυλάττω το Σύνταγµα και 
τους νόµους του Ελληνικού Έθνους 
και να διατηρώ και υπερασπίζω την 
εθνικήν ανεξαρτησίαν και ακεραιότη-
τα του Ελληνικού Θρόνου». Τη στιγ-
µή που τελείωσε η απαγγελία του όρ-
κου ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου 
ανεφώνησε:

-Ζήτω ο Βασιλεύς.
Οι παριστάµενοι επενέλαβαν:
-Ζήτω ο Βασιλεύς.
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28 Απριλίου 1967: Ο Βασιλιάς µε τους Απριλιανούς



Σ
ε «οµοβροντία» κατά της 
βασιλικής οικογένειας, 
του βασιλιά Καρόλου, της 
βασιλικής συζύγου, Καµί-

λα και του αδερφού του Ουίλιαµ προ-
χώρησε ο πρίγκιπας Χάρι στη συ-
νέντευξη που παραχώρησε στο 
αµερικανικό δίκτυο CBS µε σκοπό 
να υπερασπιστεί όσα έχει ήδη γρά-
ψει στην αυτοβιογραφία του, η οποία 
κυκλοφόρησε, µε το σκεπτικό ότι όσο 
µένει κάποιος σιωπηλός «επιτρέπει 
στον κακοποιητή του να κακοποιεί».

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η επί-
θεση που εξαπέλυσε κατά της Καµί-
λα Πάρκερ-Μπόουλς την οποία χα-
ρακτήρισε «επικίνδυνη» και «κακή» 
υποστηρίζοντας ότι «τίποτα από όσα 
έχω πει για µέλος της οικογένειάς 
µου, και ειδικά για την µητριά µου, 
δεν ήταν καυστικό. Υπάρχουν πράγ-
µατα που έχουν συµβεί και ήταν εξαι-
ρετικά επώδυνα, κάποια στο παρελ-
θόν, κάποια τώρα».

«Ό,τι είχε πει η µητέρα µου»
Εξηγώντας γιατί χρησιµοποιεί αυ-
τούς τους όρους για την σύζυγο του 
πατέρα του, του βασιλιά Καρόλου Γ ,́ 
ο Χάρι ανακάλεσε όσα είχε πει η µη-
τέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, για 
την Καµίλα όταν την είχε αποκαλέσει 
σε συνέντευξή της το 1995 ως «το τρί-
το πρόσωπο στον γάµο της» και είπε 
ότι έγινε «κακή» (σ.σ. η Καµίλα) για-
τί «χρειαζόταν να αποκαταστήσει την 
εικόνα της».

Με το ίδιο σκεπτικό είπε ότι η 
επιθυµία της αυτή την καθιστούσε 
«επικίνδυνη» κατηγορώντας την ότι 
«αντάλλασσε πληροφορίες» µε εκ-
προσώπους του Τύπου σε µια προ-
σπάθεια να γραφτούν περισσότερες 
θετικές ιστορίες για το πρόσωπό της. 
Όπως υπονόησε, µάλιστα, οι «επα-

φές» της µε τα µέσα ενηµέρωσης θα 
οδηγούσαν σε «ανθρώπους νεκρούς 
στον δρόµο».

«Πτώµατα στο δρόµο»
 «Η ανάγκη της να αποκαταστήσει την 
εικόνα της την έκανε επικίνδυνη για 
τις συµµαχίες που σχηµάτιζε µε τον 
βρετανικό Τύπο. Και υπήρχε ανοιχτή 
προδιάθεση και από τις δύο πλευρές 
να ανταλλάξουν πληροφορίες. Και 
µε µια οικογένεια βασισµένη στην 
ιεραρχία και µε την ίδια καθ’ οδόν 
για να γίνει η βασιλική σύζυγος θα 
είχαµε πτώµατα στον δρόµο» είπε 
χαρακτηριστικά ο Χάρι.

Συνεχίζοντας το  «σφυροκόπηµα» 
κατηγόρησε τη βασιλική οικογένεια 
για «µια πραγµατικά άθλια αντίδρα-
ση» την ηµέρα του θανάτου της βασί-
λισσας Ελισάβετ κατηγορώντας την 
ότι ήταν «σε θέση άµυνας» και είχε 
δει «διαρροές». «Αγαπώ τον πατέρα 
µου, τον αδερφό µου, την οικογένειά 
µου. ∆εν έχω καµία διάθεση να τους 
προκαλέσω κακό. Αλλά όσον αφορά 
τα ταµπλόιντ, ορισµένα µέλη (σ.σ. της 
βασιλικής οικογένειας) είχαν αποφα-
σίσει να «ξαπλώσουν µε τον διάβολο» 
για να αποκαταστήσουν την εικόνα 
τους. Αυτή ήταν η επιλογή τους. Αλ-
λά η «κόκκινη γραµµή» για µένα ήρθε 
όταν αυτή η προσπάθεια γίνεται επι-
βλαβής για άλλους, εµένα και άλλα 
µέλη της οικογένειάς µου».

Ανταγωνισµός 
για το προσκήνιο
 Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε ότι 
αρκετά µέλη της βασιλικής οικο-
γένειας διαγωνίζονται για το ποιος 
θα βρεθεί στο προσκήνιο και από 
τέτοιες συµπεριφορές έχουν, επί-
σης, υποφέρει ο πρίγκιπας Ουί-
λιαµ και η Κέιτ Μίντλετον «από 
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«Είναι επικίνδυνη και τίποτα από όσα έχω πει για µέλος της 
οικογένειάς µου, και ειδικά για την µητριά µου, δεν ήταν 

καυστικό. Υπάρχουν πράγµατα που έχουν συµβεί και ήταν 
εξαιρετικά επώδυνα, κάποια στο παρελθόν, κάποια τώρα»

AΠΑΣΦΑΛΙΣΕ 
Ο ΧΑΡΙ
Η Καμίλα είναι 
κακιά, ξαπλώνει  
με τον διάβολο!
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τον πατέρα και την µητριά µου ή 
από συνεργάτες τους».

Ο πρίγκιπας Χάρι, όπως εί-
πε, πίστευε ότι το γεγονός ότι ήταν 
«εφεδρικός» (spare) για τη διαδο-
χή του θρόνου θα τον γλίτωνε από 
τέτοιες συµπεριφορές: «Πόσο λά-
θος ήµουν. Το ίδιο που συνέβη 
στον Ουίλιαµ και την Κέιτ από τον 
µπαµπά και την Καµίλα συνέβη 
και σε εµάς, και συνέβη και από το 
γραφείο του Ουίλιαµ και της Κέιτ». 

Η αντίδραση  
για τη Μέγκαν
Όπως ήταν αναµενόµενο στη συνέ-
ντευξη έγινε συζήτηση και για την 
αντίδραση της οικογένειάς του και 
συγκεκριµένα του αδερφού του και 
της Κέιτ Μίντλετον απέναντι στη 
σύζυγό του, την αµερικανίδα ηθο-
ποιό, Μέγκαν Μαρκλ.

«Ήλπιζα ότι θα ήµασταν οι τέσ-
σερίς µας: Ο Ουίλιαµ, η Κέιτ, εγώ 
και η σύντροφός µου. Πίστευα ότι 
θα ήµασταν µαζί, θα συνεργαζό-
µασταν, θα βγαίναµε, όπως έκανα 
εγώ ως το τρίτο πρόσωπο στη σχέ-
ση τους (σ.σ. του Ουίλιαµ και της 
Κέιτ). Αλλά δεν πιστεύω ότι περί-
µεναν να κάνω σχέση µε κάποια 
σαν τη Μέγκαν που είχε µια επι-
τυχηµένη καριέρα. Υπήρχαν αρκε-
τά στερεότυπα και ότι γι’ αυτό έφται-
γα εγώ». Εξηγώντας τι εννοεί µε τον 
όρο στερεότυπα, ο Χάρι αφού είπε 
ότι η στάση αυτή του αδερφού του 
και της συζύγου του έβαζε «εµπό-
δια» στην βασιλική οικογένεια από 
το να υποδεχθεί τη Μέγκαν Μαρκλ, 
στη συνέχεια εξήγησε: «Καταλαβαί-
νετε, Αµερικανίδα ηθοποιός, χωρι-
σµένη, µιγάδα».

Ωστόσο ο ίδιος διέψευσε ότι κα-
τηγόρησε ποτέ µέλη της βασιλικής 
οικογένειας για ρατσισµό όπως, 
σύµφωνα µε τον ίδιο, είχαν µετα-
δώσει τα µέσα ενηµέρωσης, µετά τη 
συνέντευξη µε την Όπρα Γουίνφρεϊ.

∆εν έχει επαφές  
µε Ουίλιαµ και Κάρολο
Στην ερώτηση, τέλος, αν έχει επα-
φές µε τον αδερφό του και διάδοχο 
του βρετανικού θρόνου, Ουίλιαµ, ο 
πρίγκιπας Χάρι απάντησε «αυτή τη 
στιγµή όχι» ενώ στην ίδια ερώτη-
ση για τον πατέρα του απάντησε ότι 
«δεν έχουµε επικοινωνία, δεν έχου-
µε µιλήσει εδώ και αρκετό καιρό».

Η νύχτα που πέθανε η Lady D

Ο θάνατος της Νταϊάνας και 
η γνωριμία του με τον Ντόντι

Τα αποµνηµονεύµατα του πρί-
γκιπα Χάρι κυκλοφορούν  σε 16 
γλώσσες και στα ελληνικά από 
τις εκδόσεις Πεδίο και είναι ένα 
ράπισµα µε αποδέκτες τον βασι-
λιά Κάρολο, τον διάδοχο πρίγκι-
πα Γουίλιαµ και την Καµίλα Πάρ-
κερ-Μπόουλς, γνωστή πλέον ως 
βασιλική σύζυγο. Ειδικά ο πατέ-
ρας του, περιγράφεται ως ένας 
ψυχρός, απόµακρος, αποστασι-
οποιηµένος συναισθηµατικά γο-
νιός που δεν περίµενε το Megxit 
για να υψώσει τείχη µε τον γιο 
του.

Αυτά υπήρχαν ανέκαθεν και 
ο Χάρι, όπως λέει, τα έβλεπε να 
υψώνονται µπροστά του ακόµα 
και όταν ο Κάρολος -µε περιβολή ολόσωµης 
λευκής νυχτικιάς- του ανακοίνωσε στις 31 Αυ-
γούστου του 1997 τον θάνατο της µητέρας του 
Νταϊάνα. Είναι µια σπαρακτική περιγραφή για 
έναν 13χρονο, εκείνη την εποχή: «Τράβηξα τα 
σκεπάσµατα µέχρι πάνω γιατί δεν µου άρεσε 
το σκοτάδι.

Ή µάλλον όχι απλώς δεν µου άρεσε - το σι-
χαινόµουν. Το ίδιο και η µαµά, µου το είχε πει. 
Το είχα κληρονοµήσει από αυτή, σκέφτηκα, µα-
ζί µε τη µύτη της, τα γαλανά µάτια της, την αγάπη 
της για τους ανθρώπους, την απέχθειά της για 
την αυταρέσκεια, την προσποίηση και τις επιδεί-
ξεις πλούτου και πολυτέλειας. Με θυµάµαι κά-
τω από τα σκεπάσµατα να κοιτάζω στο σκοτάδι 
ακούγοντας κροταλίσµατα εντόµων και κραυ-
γές κουκουβάγιας. Φανταζόµουν άραγε µορφές 
να γλιστρούν στους τοίχους;

Αραγε κοίταζα τη φωτεινή λωρίδα που 
υπήρχε πάντα στο πάτωµα γιατί επέµενα να 
αφήνουν λίγο ανοιχτή την πόρτα; Πόση ώρα 
πέρασε µέχρι να µε πάρει ο ύπνος; Με άλλα λό-
για, πόση παιδικότητα υπήρχε ακόµη στη ζωή 
µου και πόσο την απολάµβανα και την εκτιµού-
σα, µέχρι εκείνη τη στιγµή που ξύπνησα θολω-
µένος. [...] “Προσπάθησαν, αγαπητό µου παιδί. 
∆υστυχώς δεν κατάφεραν να τη σώσουν”. Αυ-
τές οι φράσεις παραµένουν στον νου µου σαν 
βελάκια καρφωµένα σε στόχο. Έτσι ακριβώς 
το είπε, είµαι σίγουρος γι’ αυτό. “∆εν κατάφε-
ραν να τη σώσουν”. Και µετά µου φάνηκε ότι 
όλα σταµάτησαν. Όχι, λάθος. “∆εν µου φάνη-
κε”. ∆εν υπήρχε τίποτα το φαινοµενικό.

«Τα πάντα σταµάτησαν» 
Τα πάντα σταµάτησαν, ξεκάθαρα, ολοκληρωτι-
κά, αµετάκλητα. ∆εν υπάρχει πλέον τίποτα στη 
µνήµη µου απ’ ό,τι του είπα. Μπορεί να µην εί-

πα και τίποτα. Εκείνο που θυµάµαι µε εντυπω-
σιακή διαύγεια είναι ότι δεν έκλαψα. Ούτε ένα 
δάκρυ. Ο µπαµπάς δεν µε αγκάλιασε. ∆εν του 
ήταν εύκολο να εκδηλώσει συναισθήµατα ακό-
µη και υπό κανονικές συνθήκες, πώς λοιπόν να 
περιµένεις να τα εκδηλώσει σε µια τέτοια κρίσι-
µη κατάσταση; Όµως έβαλε για άλλη µία φορά 
το χέρι στο γόνατό µου και είπε: “Όλα θα πάνε 
καλά”. Ακόµη κι αυτό ήταν πολύ για τον µπα-
µπά. Μια πατρική φράση, µια καλοσυνάτη προ-
σπάθεια να µου δώσει κουράγιο.

Και µια φράση που ήταν εντελώς ψέµα. Ση-
κώθηκε κι έφυγε. ∆εν θυµάµαι πώς ήξερα ότι 
είχε περάσει ήδη από το άλλο δωµάτιο, ότι το 
είχε πει ήδη στον Γουίλι, αλλά το ήξερα. Έµει-
να εκεί ξαπλωµένος, ή καθιστός. ∆εν σηκώθη-
κα. ∆εν έκανα ντους, δεν κατούρησα. ∆εν φώ-
ναξα τον Γουίλι ή τη Μέιµπελ. Προσπαθώ να 
αναπλάσω εκείνο το πρωινό στη µνήµη µου δε-
καετίες τώρα και τελικά κατέληξα σε ένα ανα-
πόφευκτο συµπέρασµα: Πρέπει να έµεινα σε 
εκείνο το δωµάτιο χωρίς να πω λέξη, χωρίς να 
δω κανέναν, µέχρι τις 9 το πρωί ακριβώς, όταν 
έξω άρχισε να παίζει η γκάιντα».

Όταν ο Χάρι γνώρισε τον Ντόντι
Σε άλλο απόσπασµα ο πρίγκιπας Χάρι ανατρέ-
χει στο τελευταίο καλοκαίρι της ξεγνοιασιάς του. 
Τον Αύγουστο του 1997, µαζί µε τον αδελφό του, 
πέρασαν µία εβδοµάδα, όπως συνήθιζαν κατά 
παράδοση οι Ουίνδσορ, στη θερινή κατοικία 
της βασίλισσας στο Κάστρο Μπαλµόραλ.
Όπως ο Χάρι περιγράφει, δεν ήταν ακριβώς το 
αγαπηµένο του µέρος στον κόσµο. Αλλά το γε-
γονός ότι λίγες ηµέρες νωρίτερα είχαν παρα-
θερίσει µαζί µε την Νταϊάνα στην Κυανή Ακτή 
έκανε την παραµονή του εκεί κατά τι πιο υπο-
φερτή. 

Στο Σεν Τροπέ όπου είχαν ταξιδέψει νωρί-

τερα το καλοκαίρι τα δύο αδέλ-
φια είχαν την ευκαιρία να γνω-
ρίσουν τον νέο σύντροφο της 
µητέρας τους, εκείνον που όλοι 
στο παλάτι περιέγραφαν µε τη 
λέξη «φίλος». 

«Όπου κι αν ήταν η µαµά, 
ήταν µε τον νέο της φίλο. Αυτή τη 
λέξη χρησιµοποιούσαν όλοι. Οχι 
δεσµό, όχι εραστή. Φίλο. Αρκετά 
συµπαθής τύπος. Ο Γουίλι κι εγώ 
τον είχαµε γνωρίσει πρόσφατα. 
Βασικά, ήµασταν µε τη µαµά 
στο Σεν Τροπέ πριν από µερικές 
εβδοµάδες, όταν εκείνη τον πρω-
τογνώρισε.

Περνούσαµε υπέροχα, ήµα-
σταν µόνο οι τρεις µας και µένα-

µε στη βίλα ενός ηλικιωµένου τζέντλεµαν. Πολ-
λά γέλια, σαµατάς, η συνηθισµένη κατάσταση 
όταν ήµασταν µαζί η µαµά, ο Γουίλι κι εγώ, αλ-
λά ακόµη περισσότερο σε εκείνες τις διακοπές. 
Εκείνο το ταξίδι στο Σεν Τροπέ ήταν παράδει-
σος από όλες τις απόψεις. Ο καιρός υπέροχος, 
το φαγητό καλό, η µαµά χαµογελαστή. Και το 
καλύτερο απ’ όλα ήταν τα τζετ σκι. Ποιου ήταν; 
∆εν ξέρω. Όµως θυµάµαι καθαρά τον Γουί-
λι και µένα να τρέχουµε µε δαύτα µέχρι το πιο 
βαθύ τµήµα του καναλιού και να κάνουµε κύ-
κλους περιµένοντας να περάσουν τα µεγάλα 
φέριµποτ. Αφήναν πίσω τους τεράστια κύµατα 
κι εµείς τα χρησιµοποιούσαµε σαν ράµπες για 
να εκτοξευτούµε στον αέρα. ∆εν ξέρω πώς δεν 
σκοτωθήκαµε.

Το δώρο στη µαµά 
Ο φίλος της µαµάς εµφανίστηκε για πρώτη φο-
ρά αµέσως µόλις γυρίσαµε από εκείνη την επι-
κίνδυνη περιπέτεια µε τα τζετ σκι; Όχι, µάλλον 
πρέπει να ήταν λίγο πριν. Γεια, πρέπει να είσαι 
ο Χάρι. Κατάµαυρα µαλλιά, ηλιοκαµένο δέρµα, 
κατάλευκο χαµόγελο. Τι κάνεις; Λέγοµαι µπλα 
µπλα. Μας έπιασε κουβέντα, έπιασε κουβέντα 
στη µαµά. Ειδικά στη µαµά. Εµφατικά στη µα-
µά. Με τα µάτια του να πετούν κόκκινες καρδού-
λες. Ήταν θρασύς, σίγουρα. Αλλά και πάλι συ-
µπαθής. Έκανε στη µαµά ένα δώρο.

Ένα διαµαντένιο βραχιόλι. Έδειξε να της 
αρέσει. Το φορούσε συχνά. Και µετά ο άνθρω-
πος αυτός έπαψε να µε απασχολεί. Φτάνει να εί-
ναι ευτυχισµένη η µαµά, είπα στον Γουίλι, και 
είχε και εκείνος την ίδια γνώµη». Ήταν µάλλον 
µία από τις ελάχιστες φορές που τα δύο αδέλφια 
συµφωνούσαν σε κάτι. Μια στιγµή τόσο σπάνια 
που θα µπορούσε να φιλοξενείται σε µουσεια-
κή προθήκη».

Για τον Κάρολο: Είναι ψυχρός, απόµακρος, 
αποστασιοποιηµένος συναισθηµατικά γονιός, που δεν 
περίµενε το Megxit για να υψώσει τείχη µε τον γιο του…
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Στο Κεντρικό
ΚΑΠΗ
Αμαρουσίου
ο Κωστής
Χατζηδάκης

Το Κεντρικό ΚΑΠΗ Αµαρουσίου επισκέ-
φθηκε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, πα-
ρουσία του δηµάρχου της πόλης Θεόδωρου 
Αµπατζόγλου.

Ο δήµαρχος καλωσόρισε τον υπουργό στη 
συνάντηση γνωριµίας και ανταλλαγής απόψε-
ων µε τα µέλη των ΚΑΠΗ Αµαρουσίου, στο 
πλαίσιο διοργάνωσης ενηµερωτικών δράσε-
ων για καίρια ζητήµατα που απασχολούν τους 
δηµότες. Στην προκειµένη περίπτωση συντα-
ξιοδοτικά και κοινωνικών πολιτικών.

Στη συνέχεια ο κ. Χατζηδάκης παρέθεσε 
τους άξονες της πολιτικής της Κυβέρνησης, 
που αφορούν στην ενίσχυση των συντάξε-

ων αλλά και την επιτάχυνση απονοµής τους, 
την αναβάθµιση των υπηρεσιών και την κάλυ-
ψη των αναγκών για ΑµεΑ, ενώ αναφέρθηκε 
και στην εκτενή διεύρυνση των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες. Κατόπιν 
εξήρε την πολύ καλή συνεργασία του µε τον 
δήµαρχο, τόσο από την τωρινή αυτοδιοικητική 
του θέση αλλά και από την πρότερή του µε την 
ιδιότητα του διοικητή ΙΚΑ και ΟΑΕ∆.

Ακολούθησε συζήτηση µε τους παρευρι-
σκόµενους, όπου ο υπουργός απάντησε σε 
ερωτήσεις, ενώ τέθηκαν ειδικότερα ζητήµατα 
που κρίθηκαν απαραίτητα να διερευνηθούν 
από την πλευρά των αρµόδιων υπηρεσιών του 
υπουργείου.

Εντολή Πατούλη
για προτεραιότητα
στο ρέμα Κόρμπι
στη Βάρη
Η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των 
νευραλγικών για την πόλη αντιπληµµυ-
ρικών έργων, βρέθηκε στο επίκεντρο της 
συνάντησης που πραγµατοποίησε ο Πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης µε τον 
∆ήµαρχο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγµένης 
Γ. Κωνσταντέλλο. Ειδικότερα η συζήτη-
ση εστιάστηκε στο έργο διευθέτησης του 
ρέµατος Κόρµπι για το οποίο ο Περιφε-
ρειάρχης, όπως επισήµανε, έχει δώσει 
εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες της Πε-
ριφέρειας, να ολοκληρώσουν τάχιστα τις 
διαδικασίες για την άµεση επανεκκίνησή 
του, καθώς προσωρινά  οι εργασίες έχουν 
σταµατήσει, όχι µε υπαιτιότητα της Περι-
φέρειας. «Πρόκειται για ένα από τα µεγα-
λύτερα αντιπληµµυρικά έργα της Περιφέ-
ρειας στην περιοχή το οποίο θα θωρακίσει 
αντιπληµµυρικά το ∆ήµο και είµαστε απο-
φασισµένοι, παρά τις όποιες δυσκολίες να 
το ολοκληρώσουµε τάχιστα» ανέφερε χα-
ρακτηριστικά.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο κατά τη συζήτηση 
οριστικοποιήθηκαν και δροµολογήθηκαν  
βήµατα και οι διαδικασίες για την άµεση 
συνέχιση του έργου και προς αυτή την κα-
τεύθυνση συµφωνήθηκε να συσταθεί ένα 
παρατηρητήριο της Περιφέρειας και του 
∆ήµου ΒΒΒ, µε στόχο την καθηµερινή πα-
ρακολούθηση του έργου.

Ψηφιοποιήθηκαν πλήρως  
οι υπηρεσίες του ∆ήμου Αθηναίων

Σ
υνολικά 207 υπηρεσί-
ες, -µεταξύ των οποί-
ων το άνοιγµα οικο-
γενειακής µερίδας, η 

αναζήτηση σχεδίων πολεοδο-
µικών αδειών, η έκδοση βεβαί-
ωσης περί µη οφειλής ΤΑΠ, η 
ρύθµιση οφειλών, η έκδοση πα-
ράβολου, η έκδοση άδειας πολι-
τικού γάµου κ.ά.- βρίσκονται στη 
διάθεση όλων των Αθηναίων, 
µετά την προσθήκη των τελευταί-
ων 56 (Οκτώβριος – ∆εκέµβρι-
ος 2022), στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα του ∆ήµου Αθηναίων.

Καθηµερινά, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της ∆.Α.Ε.Μ., πάνω από 
400 αιτήσεις υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά µέσω της πλατφόρµας.

Ο Αντιδήµαρχος Ψηφιακής 

Μετάβασης και Παιδείας του 
∆ήµου Αθηναίων, Νικόλαος Βα-
φειάδης τόνισε σχετικά: «Η τε-
χνολογία αλλάζει τον δήµο και 
ο δήµος τις ζωές των Αθηναίων. 
Με στρατηγικό σχεδιασµό, τα τε-
λευταία 3 χρόνια οικοδοµούµε 
µια πόλη-πρότυπο που θέτει ως 
προτεραιότητα τον ίδιο τον δηµό-
τη και τη βελτίωση της καθηµερι-
νότητάς του. 

Με την ψηφιοποίηση του συ-
νόλου των υπηρεσιών του ∆ή-
µου Αθηναίων, επιτυγχάνουµε 
στο ακέραιο τον στόχο µας, χτί-
ζοντας καλύτερες σχέσεις µε τους 
δηµότες µας, και συµβάλλοντας 
-ταυτόχρονα- στην µεγαλύτερη 
απόδοση και παραγωγικότητα 
των στελεχών του δήµου µας».

Την παράταση των οκτάµηνων συµβάσεων  
ζητεί ο ∆ήµος Μεταµόρφωσης

Με αίτηµά του προς το υπουρ-
γείο Εργασίας και την ΚΕ∆Ε ο 
∆ήµος µεταµόρφωσης ζητά την 
παράταση των οκτάµηνων συµ-
βάσεων του Προγράµµατος Κοι-
νωφελούς Εργασίας του ΟΑΕ∆, 
νυν ∆ΥΠΑ. Ο δήµαρχος Στρά-
τος Σαραούδας δηλώνει σχετικά: 
«Οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι 

είναι απαραίτητοι για τη λειτουρ-
γία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
καθώς είναι γνωστό το πρόβληµα 
προσωπικού που αντιµετωπίζου-
µε, έχοντας ως δυνατότητα ενίσχυ-
σης µόνο συγκεκριµένα προγράµ-
µατα όπως του ΟΑΕ∆.

Καθώς λοιπόν οι συγκεκρι-
µένες συµβάσεις λήγουν σύντο-

µα και δεν υπάρχει καµία ενηµέ-
ρωση για καινούργιες ζητάµε την 
επέκταση τους για τουλάχιστον 8 
µήνες ενόψει µάλιστα και των σε-
ναρίων για εθνικές εκλογές. ∆εν 
υπάρχει περιθώριο για καθυστέ-
ρηση. Η παραµονή των συγκεκρι-
µένων εργαζοµένων είναι ζωτικής 
σηµασίας».

ΕΝ ΟΙΚΩ... 
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Ο 
Πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτά-
κης επισκέφθηκε το 
«Σπίτι του Παιδιού» 

στο Παλαιό Φάληρο, τον ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο που δια-
θέτει για πρώτη φορά η Ελλά-
δα, όπου διεξάγεται η κατάθεση 
ανηλίκων που έχουν πέσει θύ-
µατα σοβαρών εγκληµάτων. Το 
«Σπίτι του Παιδιού» προσφέρει 
ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά 
που έχουν υποστεί κακοποίη-
ση µπορούν να µιλήσουν για τις 
τραυµατικές εµπειρίες τους και 
να δώσουν πληροφορίες για 
την εξιχνίαση των εγκληµάτων 
σε βάρος τους.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγή-
θηκε από την ψυχολόγο της δο-
µής Σωτηρία Νίκα στους ειδι-
κά διαµορφωµένους χώρους 

και ενηµερώθηκε από το προ-
σωπικό για τις διαδικασίες και 
τα πρωτόκολλα που τηρούνται 
ώστε να αξιολογηθεί η ψυχική 
κατάσταση κάθε παιδιού, να αι-
σθανθεί ότι βρίσκεται σε ασφα-
λές και φιλικό περιβάλλον και, 
σε συνεργασία µε τις ανακριτικές 
και αστυνοµικές αρχές, να ακο-
λουθήσει η προσεκτική εξέτασή 
κάθε ανηλίκου από ειδικά εκπαι-
δευµένο ψυχολόγο, µε βάση διε-
θνή πρότυπα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο απο-
φεύγεται η δευτερογενής θυµα-
τοποίηση του τραυµατισµένου 
παιδιού και ελαχιστοποιείται η 
πιθανότητα να χρειαστούν πε-
ραιτέρω συνεντεύξεις. Στο πα-
ρελθόν αυτές οι καταθέσεις 
δίνονταν σε Αστυνοµικά Τµή-
µατα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
στο «Σπίτι του Παιδιού» 

στο Π. Φάληρο

Ο βουλευτής του Βόρειου Τοµέα 
Αθηνών Γιώργος Κουµουτσάκος 
σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθε-
σε προς τον υπουργό Υγείας Θάνο 
Πλεύρη ζήτησε την επίτευξη προό-
δου στο θέµα της δηµιουργίας κέ-
ντρου υγείας αστικού τύπου στον 
∆ήµο Λυκόβρυσης-Πεύκης, ένα 
έργο που χρονίζει από το 2014 και 
που µπορεί να καλύψει ανάγκες 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 
των κατοίκων.

Ο κ. Κουµουτσάκος έδωσε µε-
γάλη βαρύτητα στο γεγονός ότι ήδη 
από το 2012 έχει αποφασιστεί η δηµιουργία του συγκε-
κριµένου κέντρου υγείας σε ιδιόκτητο χώρο έκτασης 
1500 τ.µ., στην περιοχή της Λυκόβρυσης, ως µία απο-
κεντρωµένη οργανική µονάδα του γενικού ογκολογι-

κού νοσοκοµείου “Οι Άγιοι Ανάρ-
γυροι”.  

Αυτό συνεπάγεται ότι θα εξυ-
πηρετήσει ανάγκες, όχι µόνο των 
περιοχών Πεύκης και Λυκόβρυ-
σης, αλλά και των γύρω περιοχών, 
συµβάλλοντας ουσιαστικά στην 
αποσυµφόρηση  µεγάλων νοσο-
κοµείων όµορων ∆ήµων όπως το 
ΚΑΤ, οι Άγιοι Ανάργυροι, το Σι-
σµανόγλειο και η Αγία Όλγα. Στην 
απάντησή του, ο υπουργός Υγείας 
ανέφερε συγκεκριµένα ότι στους 
επόµενους τέσσερις µε πέντε µή-

νες θα επανατεθεί το συγκεκριµένο θέµα προς επικαι-
ροποίηση και συζήτηση προκειµένου να τροποποιηθούν 
οι όροι του Ταµείου Ανάκαµψης, ώστε να συµπεριλη-
φθεί το συγκεκριµένο έργο και να υλοποιηθεί γρήγορα.

Στη Βουλή η δηµιουργία κέντρου υγείας 
στον ∆ήµο Λυκόβρυσης – Πεύκης Κατάρτιση ολοκληρωµένου 

σχεδίου δράσης για τα ΑµεΑ 
από τον ∆ήµο Μεγαρέων    

Ο ∆ήµος Μεγαρέων προχώρησε στην κατάρτιση ενός ολοκλη-
ρωµένου, στοχευµένου και κοστολογηµένου τοπικού σχεδίου 
δράσης µε κυρίως σύνθηµα “ένας συµπεριληπτικός δήµος για 
όλους”, µε σκοπό την προαγωγή και την διασφάλιση της προστα-
σίας των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες.

Το σχέδιο αυτό είναι καθ’ όλα έτοιµο για υλοποίηση κι εφαρ-
µογή και περιλαµβάνει µία σειρά από ενέργειες, δράσεις και έρ-
γα. Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταµούλης, δήλωσε: «Όσα 
περιλαµβάνονται στο Τοπικό Σχέδιο αφορούν στοχευµένες πα-
ρεµβάσεις για την διευκόλυνση της καθηµερινότητας των ΑµεΑ 
στο πνεύµα της προώθησης της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και 
που χρήζουν άµεσης υλοποίησης, ενώ ταυτόχρονα αφορούν και 
παρεµβάσεις µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα υλοποίησης, που συ-
νιστούν µεγάλα έργα, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Το Τοπικό Σχέδιο δράσης στηρίζεται σε πέντε κύριους άξο-
νες: Α. Στην προσβασιµότητα, Β. στην παροχή υπηρεσιών στην 
κοινότητα, Γ. στη συλλογή στατιστικών στοιχείων, ∆. στην πολι-
τική προστασία για όλους και Ε. στην ενηµέρωση και ευαισθητο-
ποίηση της κοινής γνώµης.»

Έρχονται ηλεκτρικά ποδήλατα στον Δήμο Ηλιούπολης
Ο ∆ήµος Ηλιούπολης θα 
προµηθευτεί ηλεκτρικά ποδή-
λατα τελευταίας τεχνολογίας, 
τα οποία θα διαθέτουν ενσω-
µατωµένο σύστηµα 4G/GPS, 
το οποίο να στέλνει πληροφο-
ρίες σε πραγµατικό χρόνο στο 
λογισµικό διαχείρισης, αναφο-
ρικά µε τη θέση του, την κίνησή 
του, τη στάθµευσή του και την 
κατάσταση της µπαταρίας του. Η 
µπαταρία θα έχει αυτονοµία µε-

γαλύτερη των 60 χλµ., ενώ όλα 
τα ποδήλατα θα διαθέτουν οθό-
νη που θα απεικονίζει βασικές 
ενδείξεις και λειτουργίες του πο-
δηλάτου. Όλα τα ποδήλατα θα 
έχουν µπρος και πίσω φώτα κυ-
κλοφορίας Led, ενώ θα διαθέ-
τουν και καλάθι για µικρά φορ-
τία. Τα σηµεία χωροθέτησης 
όπως είχαν προταθεί κατά την 
υποβολή της πρότασης και απο-
τυπώνονται, επίσης, στον χάρτη 

είναι:
�  Άγιος ∆ηµήτριος 
(σταθµός ΜΕΤΡΟ)
� Ηλιούπολη (σταθµός 
ΜΕΤΡΟ)
� Παπαναστασίου (Πο-
λυκλαδικά)
� Πλατεία Φλέµινγκ
� Πλατεία Ανεξαρτησίας
� Πλατεία Καποδίστρια
� ∆ηµοτικό Κολυµβητή-
ριο Ηλιούπολης.

Ο ∆ήµος Μεγαρέων προχώρησε στην κατάρτιση ενός ολοκλη-

ΕΝ ∆ΗΜΩ/
Του Πέτρου Κουβάτσου 



24
Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023TODAY PRESSFR

EETODAY PRESSFR
EE ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α
ντιδράσεις προκάλεσαν 
οι δηλώσεις του Κώστα 
Φραγκολιά για τα επι-
δόµατα που δίνει η κυ-

βέρνηση στους νέους.
Συγκεκριµένα, ο παρουσιαστής 

αποκάλεσε τους νέους τεµπέλη-
δες και χρέωσε το υψηλό ποσοστό 
ανεργίας στη χώρα, στα επιδόµα-
τα. Μάλιστα, τόνισε πως πρέπει να 
κοπούν και οι 25χρονοι να πάνε να 
δουλέψουν.

«Στενοχωριέµαι µε όσα ακούω. 
∆είτε πόσο έχει η κιλοβατώρα 
στην Ευρώπη και πόσο στην Ελ-
λάδα. Η κυβέρνηση πρέπει να κα-
τεβάσει τον φόρο. ∆εν παίρνω επι-
δόµατα, να κόψουν τα επιδόµατα… 
25χρονοι και µου κάθονται σπί-
τι γιατί παίρνουν τα επιδόµατα, να 

πάνε να δουλέψουν. ∆εν παίρνω 
επιδόµατα. Να κόψουν τα επιδόµα-
τα, που έχουµε γίνει µια χώρα, όλη 
ανεργία… 25χρονοι και µου κάθο-
νται σπίτι, γιατί παίρνουν τα επιδό-
µατα. Να πάνε να δουλέψουν. Αν 
κόψουν τα επιδόµατα, θα πάνε να 
δουλέψουν», είπε χαρακτηριστικά 
στον αέρα του Happy Day σε έντο-
νο ύφος.

Οι δηλώσεις του αυτές προκά-
λεσαν σάλο στα social media. Στο 
Twitter το όνοµά του έγινε trend 
ενώ οι χρήστες στράφηκαν εναντί-
ον του και του «τα έχωσαν».

Ο Κώστας Φραγκολιάς επα-
νήλθε στο θέµα και θέλησε να προ-
χωρήσει σε διευκρινίσεις: «Να κά-
τσω εγώ να πω αν έχω δουλέψει 
και τι ένσηµα έχω και σε ποιους… 

Ας ψάξουν να τα βρούνε. Να απα-
ντήσω στο “ατσαλάκωτο µπλου-
ζάκι” ή στη “σιδερωµένη αρκου-
δίτσα”; Σε ποιον να απαντήσω; 
Ευχαριστώ αυτούς που απευθύν-
θηκαν προσωπικά στον λογαρια-
σµό µου στο Instagram και είχα-
µε µία πολύ ωραία συζήτηση… 
Και µε όσους διαφώνησα. Και µε 
τους περισσότερους, το 99% κατα-
λήξαµε µαζί κάπου. Ευχαριστώ για 
την ωραία και όµορφη προσέγγι-
ση. Από εκεί και πέρα, δεν έχω να 
πω τίποτα». Και συµπλήρωσε: «Η 
αλήθεια µας παρεξηγείται πάντα… 
Εγώ γιατί έκανα δύο και τρεις δου-
λειές τον χρόνο, πριν αρχίσω τα τα-
ξίδια. Είχα και συγκάτοικο για να 
τα βγάζω πέρα, γιατί έβαλα; Εγώ 
επίδοµα δεν έχω πάρει».

ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ: 

«Να τα κόψουν και να πάνε να δουλέψουν»

Αll Star Survivor: Εγκατέλειψε 
η Βρισηίδα, κλάααµα ο Μαρτίκας

Το φετινό Survivor πέρα από 
All Star, είναι και το Survivor 
των ζευγαριών. Βρισηίδα Ανδρι-
ώτου και Σπύρος Μαρτίκας ήταν ένα 
από τα ζευγάρια αυτά. Από την πρώτη 
στιγµή όµως βρέθηκαν σε διαφορετικές οµά-
δες, πράγµα που ακόµη και αν περίµεναν, σίγουρα 
απεύχονταν. Η Βρισηίδα φάνηκε από την αρχή να 
δυσκολεύεται να βρει να πατήµατά της στην καλύ-
βα και τους στίβους µάχης και τελικά πήρε την από-
φαση να αποχωρήσει. Τραγική φιγούρα ο profesor, 
που από τη µία θέλει να ξεδιπλώσει τα all star σχέ-
διά του, και από την άλλη η αγαπηµένη του, τού ζήτη-
σε να µην αργήσει να αποχωρήσει. Παρά τις εκκλή-
σεις από τους συµπαίκτες της, εκείνη είχε πάρει την 
απόφασή της. Όπως ανέφερε και ο Μαρτίκας, ένα 
ζήτηµα της µητέρας της την απασχολούσε πολύ και 

δεν την άφηνε να απολάυσει το παιχνίδι. Αποχώ-
ρησε έτσι για δεύτερη φορά µέσα σε µερικούς µή-
νες, αφήνοντας ξανά τον αγαπηµένο της στην Κα-
ραϊβική.

Μάλιστα έδωσε και την πρώτη της συνέντευ-
ξη µετά την αποχώρησή της Βρισηίδα Ανδριώτου. 
Όπως είπε, δεν «άντεξε» το σώµα της και η ψυχολο-
γία της καθώς ήταν ακόµα πολύ κουρασµένη από 

την περσινή συµµέτοχή της. 
«Φέτος είναι πολύ πιο δύσκολα 
από πέρσι, ξυπνούσα και δεν µπο-

ρούσα να περπατήσω και είπα 
στον εαυτό του µου, γιατί το κά-
νεις αυτό στον  εαυτό σου.

∆εν ήθελα να αφήσω τον 
Σπύρο, µου λείπει πάρα πολύ 
αλλά όταν είπα το «ναι θέλω 

να φύγω» ένιωσα ότι ελευθε-
ρώθηκα. Θα ζητούσα από τα παι-

διά να µε ψηφίσουν για αποχώρη-
ση. Αν δε µε ρωτούσε ο Λιανός εκείνη 

την στιγµή αν θέλω να φύγω, δεν θα είχα απο-
χωρήσει. Το αποφάσισα εκείνη τη στιγµή» είπε η 
πρώην παίκτρια. Η Βρισηίδα δήλωσε συγκινηµέ-
νη ότι της λείπει ο Σπύρος και αποκάλυψε τι του εί-
πε πριν βγει από το παιχνίδι. 

«Στον Σπύρο είπα φεύγοντας να προσέξει να 
µην χάσει το µυαλό του στο παιχνίδι και να µην αρ-
γήσει να γυρίσει για τι σχεδιάζαµε µια ζωή µαζί και 
τώρα θα είµαι έξω µόνη µου. 

Εύχοµαι να παίξει όσο θέλει και να περάσει κα-
λά και εγώ θα είµαι εδώ και θα τον περιµένω – όπο-
τε είναι να βγει από το παιχνίδι».

Κατερίνα Καραβάτου:
«Είμαι σε μία περίοδο
απόλυτων ξεκαθαρισμάτων. 
Δεν θα έλεγα όχι σε έναν 
νέο σύντροφο 
Η Κατερίνα Καραβάτου µίλησε στο πε-
ριοδικό Hello και αναφέρθηκε τόσο στην 
παρουσίαση του My Style Rocks όσο και 
στο ενδεχόµενο να ξαναφτιάξει τη ζωή 
της. Η παρουσιάστρια θεωρεί την εν λό-
γω εκποµπή µία πρόκληση αφού είναι 
κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση µε 
ό,τι έχει κάνει µέχρι τώρα και την έχου-
µε συνηθίσει στους δέκτες µας.

«Είναι µία πρόκληση, ότι θα κάνω 
κάτι διαφορετικό από ότι έχω κάνει µέχρι 
τώρα. Μου δίνει µία πολύ µεγάλη χαρά η 
διαδικασία της µελέτης και της εργασίας. 
∆εν έχω υπάρξει ξανά σε ένα σόου που 
έχει διαγωνιζόµενους και κριτική επιτρο-
πή», ανέφερε για την εκποµπή µόδας που 
θα παρουσιάσει.

Όσον αφορά την προσωπική της 
ζωή, ανέφερε πώς βρίσκεται σε ένα στά-
διο ξεκαθαρισµάτων και προσπαθεί να 
οριοθετήσει κάποια πράγµατα και κυρί-
ως να κοιτάξει τον εαυτό της. Μέχρι πρό-
τινος κοιτούσε να είναι καλά οι άλλοι και 
όχι ο ίδιος της ο εαυτός.

Ωστόσο, δεν αποκλείει το ενδεχόµε-
νο µίας νέας σχέσης, χωρίς αυτό να συ-
νεπάγεται µε δηµιουργία οικογένειας. 
«Όταν συµβαίνει κάτι τέτοιο σκέφτεσαι: 
“Θεέ µου, δεν ξέρω εάν µπορώ να το 
αντιµετωπίσω”. Ύστερα, όµως, αντιλαµ-

βάνεσαι ότι µετά από δυσάρεστα γεγο-
νότα, ξεκαθαρίζουν οι άνθρωποι, οι κα-
ταστάσεις και οι σχέσεις. Καταλαβαίνεις 
τι είναι ειλικρινές και τι δεν είναι. Τι πρέ-
πει να µείνει και τι δεν πρέπει. Εδώ και 
καιρό, είµαι σε µία περίοδο απόλυτων 
καθαρισµάτων. ∆εν πίστευα ότι θα βρι-
σκόµουν σε αυτό το σηµείο διότι ήθελα οι 
άνθρωποι γύρω µου να είναι ικανοποιη-
µένοι, να είναι αυτοί καλά και εγώ ας µην 
είµαι. Τώρα δεν είµαι καθόλου έτσι. Θέ-
λω να είναι όλοι καλά αλλά να είµαι και 
εγώ. Αν συµβεί κάτι σε αυτή τη φάση, εάν 
υπάρξει ένας άνθρωπος, δεν θα πω όχι 
αλλά σίγουρα όχι στο να ξαναφτιάξω την 
οικογένειά µου», εξοµολογήθηκε.

ώτου και Σπύρος Μαρτίκας ήταν ένα 
από τα ζευγάρια αυτά. Από την πρώτη 

«Φέτος είναι πολύ πιο δύσκολα 
από πέρσι, ξυπνούσα και δεν µπο-

ρούσα να περπατήσω και είπα 
στον εαυτό του µου, γιατί το κά-
νεις αυτό στον  εαυτό σου.

Σπύρο, µου λείπει πάρα πολύ 
αλλά όταν είπα το «ναι θέλω 

να φύγω» ένιωσα ότι ελευθε-
ρώθηκα. Θα ζητούσα από τα παι-

διά να µε ψηφίσουν για αποχώρη-
ση. Αν δε µε ρωτούσε ο Λιανός εκείνη 

την στιγµή αν θέλω να φύγω, δεν θα είχα απο-
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Τρύφωνας 
Σαμαράς: 
«Αν γινόμουν
ποτέ βουλευτής, 
θα πήγαινα
με το ΚΚΕ»

Η
 Τζούλια Αλεξανδρά-
του, η οποία περιµένει 
το πρώτο της παιδί, δι-
ατηρεί σχεδόν καθη-

µερινή επαφή µε τους διαδικτυα-
κούς της φίλους.

Μάλιστα, την Τρίτη 3/1, το 
πρώην µοντέλο πραγµατοποίη-
σε στο Instagram ένα Q&A, και 
κάλεσε τους ακολούθους της να 
της κάνουν όποια ερώτηση επιθυ-
µούν. Κάποιος από τους followers 
της τη ρώτησε σχετικά µε το Only 
Fans, τη γνωστή συνδροµητική 
υπηρεσία περιεχοµένου. Η συ-
γκεκριµένη πλατφόρµα δίνει τη 
δυνατότητα στους δηµιουργούς πε-
ριεχοµένου, να λαµβάνουν χρηµα-
τοδότηση απευθείας από τους θαυ-
µαστές τους σε µηνιαία βάση.

Η Τζούλια Αλεξανδράτου δι-
ατηρεί λογαριασµό στη συγκε-
κριµένη πλατφόρµα την οποία 
εµπλουτίζει µε δικό της περιεχό-
µενο.

Έτσι, όταν τη ρώτησαν πόσα 
χρήµατα έχει κερδίσει από τον 
λογαριασµό της στο Only Fans, 
η ίδια απάντησε: «Τον τελευταίο 
χρόνο µισό εκατοµµύριο. Το κάνω 
6 χρόνια τώρα». Άλλος follower τη 

Ο σχεδιαστής µόδας, µε δεκάδες 
επιτυχίες στο εξωτερικό, Βασίλει-
ος Κωστέτσος, δήλωσε πρόσφα-
τα: «Έχω βγάλει στη ζωή µου και 
την καριέρα µου τα λεφτά που ήθε-
λα, οπότε δεν βλέπω την πολιτική, 
όπως την βλέπουν αρκετοί άλλοι. 
∆εν είναι ανάγκη εξουσίας, ούτε 
ανάγκη οικονοµική. Είναι µόνο για 
να κάνω αυτά που θέλω για τον τό-
πο µου, για την Ελλάδα».

Ο Βασίλειος Κωστέτσος δεν δι-
ευκρίνισε µε ποιο κόµµα κατεβαίνει 
υποψήφιος.

Ο Τρύφωνας Σαµαράς µιλώ-
ντας στην εκποµπή «Breakfast@
Star» έδωσε την δική του οπτική 
στην απόφασή αυτή του Κωτσέ-
τσου.

«Το θέµα είναι να µπορείς αυτά 
που λες να τα κάνεις και στην πρά-
ξη, γιατί η πολιτική είναι δύσκολη» 
σχολιάζει ο Τρύφωνας Σαµαράς 
και προσθέτει: «Εγώ πάντως αν γι-
νόµουν ποτέ βουλευτής, θα πήγαινα 
πιο πολύ µε το ΚΚΕ, γιατί είναι ένα 
κόµµα που το έχει υποστηρίξει κι ο 
µπαµπάς µου».

Έχει σκεφτεί το ενδεχόµενο να 
κατέβει υποψήφιος στις εκλογές; Ο 
Τρύφωνας Σαµαράς απαντά: «Εί-
µαι πολύ µικρός ακόµα για να πο-
λιτευτώ».

LIFE STYLE/

Τζούλια Αλεξανδράτου: 
Πόσα χρήματα βγάζει  

από το OnlyFans

Ιωάννα Τούνη: 
Η φωτογραφία αγκαλιά 
με το νεογέννητο μωρό της
Εξουθενωµένη αλ-
λά απόλυτα ευτυχι-
σµένη είναι η Ιωάν-
να Τούνη, µία ηµέρα 
αφότου έφερε στη 
ζωή το πρώτο της παι-
δί, καρπό του έρωτά 
της, µε τον ∆ηµήτρη 
Αλεξάνδρου!

Το ζευγάρι ε ί -
ναι µαζί στη Θεσσα-
λονίκη, εκεί όπου 
γέννησε η γνωστή 
influencer και επιχει-
ρηµατίας και αφού 
η νέα µανούλα πήρε 
τον χρόνο της, ξεκου-
ράστηκε και έζησε τις 
πρώτες της στιγµές 
µαζί µε τον σύζυγό 
της και το µωρό τους, 
ανέβασε την πρώτη της φωτογραφία στο 
Instagram, καλωσορίζοντας στη ζωή της 
το «µικρό της θαυµατάκι»!

Η  Ιω ά ν ν α ,  η 
οποία σύµφωνα µε 
τα όσα έγιναν γνω-
στά, ταλαιπωρήθηκε 
στη γέννα, στη φω-
τογραφία αγκαλιά µε 
τον γιο της, λάµπει 
από ευτυχία και ανυ-
ποµονεί για τις επό-
µενες στιγµές που θα 
ζήσουν µαζί!

«Το µικρό θαυµα-
τάκι µας. Καλωσήρ-
θες µαλλιαρέ έρω-
τά µου, είµαι έτοιµη 
να µου αλλάξεις τα 
φώτα, ανυποµονώ 
απεριόριστα για όλα 
σου… θα είµαστε για 
ΠΑΝΤΑ εδώ µε τον 
µπαµπά @dimitris_

alexandrou να σε µεγαλώσουµε µε 
όληηηηη την αγάπη µας!», έγραψε η µα-
µά Ιωάννα!

ρώτησε: «Ο σύντροφός σου έχει 
µεγαλύτερη περιουσία από σένα;» 
µε την Τζούλια να του απαντά αι-
νιγµατικά, µε τους στίχους του τρα-

γουδιού της «Στόχος είναι τα λε-
φτά». Σε άλλη απάντησή της, η 
Τζούλια Αλεξανδράτου σχολίασε 
πως έχει αλλεργία στους φτωχούς 

και πως το περιεχόµενο του λογα-
ριασµού της στο Only Fans περι-
λαµβάνει πολλά βίντεο µε τον σύ-
ντροφό της.

Μία από τις πιο ευ-
τυχισµένες περιό-
δους της ζωής του 
διανύει ο Λεωνί-
δας  Κου τσόπου -
λος, ο οποίος έγινε 
µπαµπάς για πρώ-
τη φορά, πριν από 
περίπου τέσσερις 
µήνες. Ο γνωστός 
σεφ και κριτής του 

MasterChef και η σύντροφός του, Χρύσα Μιχαλο-
πούλου, έγιναν γονείς ενός αγοριού τον Σεπτέµβριο 
και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας! Το ζευγάρι προσπα-
θεί να κρατήσει µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας 
την προσωπική του ζωή, ωστόσο ο Λεωνίδας Κουτσό-
πουλος το πρωί της Τετάρτης ανέβασε µια φωτογρα-
φία µε τον µπέµπη στην αγκαλιά του και αναρωτήθη-
κε:  «Τι εννοείς δεν πίνει µπύρα ακόµη?».

Ο σεφ Λεώ, γνωστός για το χιούµορ του έκανε 
τους ακολούθους του να «λιώσουν» µε το µικρό αγιο-
βασιλάκη που είχα ξαπλώσει στον ώµο του και απο-
λάµβανε τη ζεστασιά του. 

Λεωνίδας Κουτσόπουλος:
 Η πρώτη φωτογραφία 
αγκαλιά µε τον γιο του
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Έρχεται ο «Γρύπας»
Σχεδιάζεται και δεύτερο ελληνικό drone σε συνεργασία ΕΑΒ µε τέσσερα κορυφαία Πανεπιστήµια 

Μ
νηµόνιο συνεργασίας για 
τον σχεδιασµό και τη βι-
οµηχανική παραγωγή 
δεύτερου, πιο σύνθετου 

µη-επανδρωµένου αεροχήµατος (drone) 
υπογράφηκε στο υπουργείο Οικονοµι-
κών, µεταξύ της Ελληνικής Αεροπορικής 
Βιοµηχανίας (ΕΑΒ), του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πα-
νεπιστηµίου Πατρών, του ∆ηµοκριτεί-
ου Πανεπιστηµίου Θράκης και του Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλίας, παρουσία των 
υπουργών Οικονοµικών Νίκου Σταϊκου-
ρα και Εθνικής ‘Αµυνας Νικολάου Πανα-
γιωτόπουλου.

Η υλοποίηση του νέου προγράµµα-
τος, µε την ονοµασία «Γρύπας», ξεκινά 
την προσεχή ∆ευτέρα 16 Ιανουαρίου, 
αξιοποιώντας τη συνεπή πορεία εργα-
σιών και την τεχνογνωσία που αποκτή-
θηκε από το πρόγραµµα «Αρχύτας» για 
την έρευνα, ανάπτυξη και βιοµηχανική 
παραγωγή του πρώτου Αυτόνοµου Ενα-
έριου Οχήµατος Πολλαπλών Χρήσε-
ων από φορείς του ευρύτερου δηµόσι-
ου τοµέα.

Ο υπουργός Οικονοµικών υπεν-
θύµισε ότι «εδώ και πάνω από 2 χρό-
νια, το υπουργείο Οικονοµικών έθεσε 
ως στόχο, ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέ-
ας να καταστεί σχεδιαστής και παραγω-
γός συστηµάτων µη-επανδρωµένων 
αεροχηµάτων (drones) για πολλαπλές 
χρήσεις. Για την επίτευξη του στόχου, 
ξεκινήσαµε προσπάθεια συγκρότησης 
συνεργασίας µεταξύ του υπουργείου Οι-
κονοµικών, της εποπτευόµενης Ελληνι-
κής Αεροπορικής Βιοµηχανίας (ΕΑΒ), 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλονίκης, του ∆ηµοκρίτειου Πανεπι-

στηµίου Θράκης και του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας. Στο διάστηµα που πέρασε, 
µε χρηµατοδότηση του υπουργείου Οι-
κονοµικών, δοµήθηκε το πρόγραµµα 
‘Αρχύτας’. Στόχος του ο σχεδιασµός και 
η βιοµηχανική παραγωγή συστήµατος 
µη-επανδρωµένου αεροχήµατος (drone 
- UAV) πολλαπλών χρήσεων και τύπων. 
Μέχρι σήµερα, αυτή η συλλογική, εθνι-
κή προσπάθεια, εξελίσσεται σύµφωνα 
µε τον προγραµµατισµό. Μετά τις επιτυ-
χείς δοκιµαστικές πτήσεις του υπό κλί-
µακα αεροχήµατος, τόσο µε τον συµβα-
τικό τρόπο όσο και µε τον κάθετο τρόπο 
απογείωσης - προσγείωσης, βαίνει προς 
ολοκλήρωση ο τελικός σχεδιασµός του».

Παράλληλα - πρόσθεσε - στην ΕΑΒ 
συνεχίζονται οι προµήθειες απαραίτη-
των υλικών και συσκευών, προχωρεί 
η διαµόρφωση ειδικού χώρου για τη 
γραµµή βιοµηχανικής παραγωγής, και 
αρχίζει η κατασκευή των καλουπιών. Το 
τρίµηνο που ξεκίνησε, θα προχωρήσει 
η κατασκευή του πρωτότυπου οχήµατος. 
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής 
του, θα γίνουν δοκιµαστικές πτήσεις, 
έλεγχοι, πιστοποιήσεις, κοστολογήσεις 
των εναλλακτικών τύπων οχηµάτων και 
ανάληψη εκ µέρους της ΕΑΒ παραγγε-
λιών για κατασκευή αεροχηµάτων από 
χρήστες».

Ο υπουργός Οικονοµικών επισή-

µανε ότι «η οµαλή πορεία των εργασιών 
του προγράµµατος ‘Αρχύτας’ και η ανά-
πτυξη µιας εποικοδοµητικής συνεργασί-
ας µε τα πανεπιστήµια, µας έδωσε τη βά-
ση, προκειµένου:
1ον. Να καλέσουµε την ελληνική επι-
χειρηµατικότητα, που παράγει ή επιθυ-
µεί να παράξει τα αναγκαία υλικά και τις 
συσκευές για τα αεροχήµατα, µε διεθνή 
ανταγωνιστικότητα ως προς την ποιότη-
τα και τις τιµές, να συντονίσει τη δράση 
της µε την ΕΑΒ,
2ον. Να κάνουµε το επόµενο φιλόδοξο 
βήµα.

Θέσαµε ως στόχο τον σχεδιασµό και 
τη βιοµηχανική παραγωγή δεύτερου, πο-
λύ πιο σύνθετου µη-επανδρωµένου αε-
ροχήµατος, µε την ονοµασία ‘Γρύπας’. 
Ενισχύσαµε τους εταίρους και µε το Πα-
νεπιστήµιο Πατρών.

Συζητήσαµε επί µακρόν το συγκε-
κριµένο θέµα µε τον υπουργό Εθνικής 
Αµύνης. Η βούληση και οι εκτιµήσεις 
µας συνέπεσαν. Η αρµονική συνεργα-
σία µε υψηλής εξειδίκευσης στελέχη των 
Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας, µας επι-
τρέπει να είµαστε περισσότερο αισιόδο-
ξοι για την έκβαση του νέου, σηµαντικού 
και υψηλών απαιτήσεων εγχειρήµατος».

Ο κ. Σταϊκούρας προέτρεψε όλους 
τους εµπλεκόµενους να εργαστούν «στα 
όρια των δυνατοτήτων τους, µε εντιµότη-

τα, συνέπεια, αξιοπιστία, παραγωγικό-
τητα, αποτελεσµατικότητα και µε απόλυ-
το σεβασµό και στο τελευταίο ευρώ των 
Ελλήνων φορολογουµένων. Να αποδεί-
ξουν ότι η Ελλάδα έχει τις δυνάµεις και 
τις δυνατότητες για σηµαντικά επιτεύγµα-
τα, που θα ενισχύουν, από όλες τις πλευ-
ρές, την ισχύ της Πατρίδας µας. Να συ-
νειδητοποιήσουν ότι συµµετέχουν στη 
συγγραφή µιας καλής σελίδας της ελ-
ληνικής ιστορίας» και θεώρησε ότι θα 
ανταποκριθούν µε πληρότητα σε αυτές 
τις προτροπές.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αµυνας πα-
ρατήρησε ότι για την ανάπτυξη ένός τύ-
που µη επανδρωµένου ή πολλών τύπων 
µη επανδρωµένων, θα έπρεπε προη-
γουµένως τα υπουργεία Οικονοµικών 
και Εθνικής Άµυνας και η ΕΑΒ «να συν-
δέσουµε το πρωτότυπο προϊόν της ακα-
δηµαϊκής έρευνας, ή µιας σχεδιαστικής 
πρωτοβουλίας όπως αυτή που αναπτύ-
χθηκε στην ΕΑΒ, µε τις επιχειρησιακές 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, όπως 
αυτές σχεδιάζονται από τις Ένοπλες ∆υ-
νάµεις και παράλληλα να συνδέσου-
µε αυτά τα δύο στοιχεία µε την βασική 
φάση κατασκευής που είναι η σύνδεση 
µε τη βιοµηχανία, προκειµένου να προ-
χωρήσουµε από το σχεδιασµό στη φά-
ση της κατασκευής του πρωτοτύπου και 
της δοκιµής του, και τελικά µέχρι την φά-

ση της βιοµηχανικής κατασκευής πλέον 
σε µεγαλύτερους αριθµούς για τη διάθε-
ση στους τελικούς χρήστες. Αυτή ήταν η 
άσκηση που λύσαµε», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος εξέφρασε 
την πλήρη ικανοποίηση του για το γε-
γονός ότι τα δυο υπουργεία «σε απόλυ-
τη συνεννόηση και συνεργασία χωρίς 
φανφάρες, χωρίς προαναγγελίες, αλλά 
µε συγκεκριµένη δουλειά και χρονοδια-
γράµµατα θα µπορέσουµε να ξεκινήσου-
µε κάτι καλό, το οποίο πιστεύω ότι ήδη 
έχει αρχίσει να παράγει κάποια πρώτα 
αποτελέσµατα, βλέπουµε σχεδιασµένο 
πρωτότυπο, αλλά αποµένει ακόµα δρό-
µος για να παράξει τελικό προϊόν.

Αυτό το δρόµο όµως, ήδη ξεκινήσα-
µε να τον διανύουµε, και νοµίζω ότι σή-
µερα τίθεται σε πιο στέρεα βάση προϋ-
ποθέσεων που θα διανύσουµε µέχρι το 
τελικό προϊόν, επ’ ωφελεία όπως είπα, 
τόσο των Ενόπλων ∆υνάµεων, όσο της 
Εθνικής Ασφάλειας αλλά και άλλων 
στοιχείων που θα επωφεληθούν από 
την ωφελιµότητα αυτών των πτητικών 
µέσων», κατέληξε.

Ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΑΒ 
∆ηµήτριος Παπακώστας, χαρακτήρισε 
ως άλλο ένα ορόσηµο στην πορεία και 
την ανάπτυξη της Ελληνικής Αεροπορι-
κής Βιοµηχανίας τη σηµερινή ηµέρα, δι-
ότι για ακόµα µία φορά µας δίνεται η ευ-
καιρία να συνεργαστούµε πολύ στενά µε 
τα Πανεπιστήµια, για να παράξουµε ένα 
προϊόν προς όφελος της χώρας µας. Η 
ΕΑΒ έχει γυρίσει σελίδα, µπαίνει σε νέα 
κεφάλαια και αρχίζει, επιτέλους, να ανα-
δεικνύει τις ικανότητες, την τεχνογνωσία 
της και όλα όσα µπορεί να κάνει».

Παναγιωτόπουλος: Σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία
χωρίς φανφάρες, χωρίς προαναγγελίες, αλλά µε συγκεκριµένη δουλειά και 

χρονοδιαγράµµατα θα µπορέσουµε να ξεκινήσουµε κάτι καλό, το οποίο
 πιστεύω ότι ήδη έχει αρχίσει να παράγει κάποια πρώτα αποτελέσµατα

Σταϊκούρας: Εδώ 
και πάνω από 2 
χρόνια, το υπουργείο 
Οικονοµικών έθεσε 
ως στόχο, ο ευρύτερος 
δηµόσιος τοµέας να 
καταστεί σχεδιαστής 
και παραγωγός 
συστηµάτων µη-
επανδρωµένων 
αεροχηµάτων για 
πολλαπλές χρήσεις



Ο
Mίκαε λ Σουµά χερ, 
πριν λίγες ηµέρες έγι-
νε 54 ετών. Γεννηµένος 
στις 3 Ιανουαρίου 1969, 

ο µύθος της F1 στην πόλη Χιρτ της 
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη 
Γερµανία, θεωρείται, όχι άδικα, ο 
καλύτερος οδηγός που έχει δει ποτέ 
ο κόσµος και σίγουρα το ρεκόρ των 
επτά πρωταθληµάτων που «µοιράζε-
ται»-πλέον- µε τον Λιούις Χάµιλτον, 
το επιβεβαιώνει.

Ο «Σούµι» κυριάρχησε, ενώ 
ενέπνευσε µια γενιά νέων «πιλό-
των», ανάµεσά τους και τον γιο του, 
Μικ, ο οποίος υπέγραψε πρόσφατα 
ως τρίτος οδηγός της Μercedes για 
το 2023.

Την Πέµπτη, 29 ∆εκεµβρίου συ-
µπληρώθηκαν  εννέα  χρόνια από το 
ατύχηµα στο σκι που άλλαξε ριζικά 
τη ζωή του σπουδαίου Μίκαελ Σου-
µάχερ. Ο θρυλικός Γερµανός πιλότος 
υπέστη σοβαρά τραύµατα στο κεφά-
λι όταν χτύπησε σε βράχο στα τέλη 
του 2013 στο Μεριµπέλ της Γαλλίας. 
Όλοι εκείνη  τη στιγµή φοβόταν για 
τη ζωή του, αλλά κατάφερε να σω-
θεί παρότι βρισκόταν σε κώµα για 
αρκετό διάστηµα . Έκτοτε ήταν σε 
κακή κατάσταση υγείας και δεν εµ-
φανίστηκε ποτέ ξανά δηµόσια.

Ο Σουµάχερ κατέκτησε 5 δια-
δοχικούς τίτλους µεταξύ του 2000 
και του 2004. Το µεγαλείο του µπο-
ρεί να µετρηθεί επίσης από το γεγο-
νός ότι πρώτευσε σε 91 γκραν πρι και 
έχει και ρεκόρ για τον ταχύτερο γύ-
ρο σε 77. Το 2004, πανηγύρισε 13 
νίκες στη σεζόν, που είναι επίσης ρε-
κόρ στη Φόρµουλα Ένα. Όταν έφτα-

σε στη Ferrari, υπογράφοντας το 
1996, άλλαξε για πάντα το... πεπρω-
µένο και των δύο µερών. Ο Σουµά-
χερ παρέµεινε στην οµάδα για µια 
δεκαετία κατακτώντας αρκετούς τίτ-
λους. Κατά τη διάρκεια του... λυκό-
φωτος της καριέρας του, µετακόµι-
σε στη Mercedes. Το γκραν πρι της 
Βραζιλίας του 2012 ήταν ο τελευταί-

ος αγώνας του, όπου τερµάτισε έβδο-
µος και ήταν 13ος στο πρωτάθληµα. 
Μαζί µε τον αδελφό του, Ραλφ, τερ-
µάτισαν στην πρώτη και δεύτερη θέ-
ση στο καναδικό γκραν πρι του 2001 
και έγιναν οι πρώτοι αδελφοί που το 
έκαναν.

Η περιουσία του υπολογίστηκε 
σε 515 εκατοµµύρια δολάρια το 2015.

Έξω από τη Φόρµουλα Ένα, έγι-
νε γνωστός για τις φιλανθρωπικές 
δραστηριότητές του, ιδιαίτερα σε 
συνεργασία µε την UNESCO. Έχει 
κατακτήσει δύο φορές το βραβείο 
Laureus World Sportsman της Χρο-
νιάς και είναι επίσης ο αποδέκτης τίτ-
λου Legion d’honneur από τη γαλλι-
κή κυβέρνηση. 

Το ποδόσφαιρο και οι ιπποδρο-
µίες είναι δύο δηµοφιλή αθλήµατα 
που ο Σουµάχερ παρακολουθούσε, 
ενώ έχει επίσης συµµετάσχει σε πολ-
λούς ποδοσφαιρικούς αγώνες για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η ιδιωτική ζωή του µετά το ατύ-
χηµα εξακολουθεί να παραµένει µα-
κριά από τα φώτα της δηµοσιότητας 
και δεν υπάρχουν πολλές πληρο-
φορίες για την κατάσταση της υγεί-
ας του. Πριν από τέσσερα χρόνια η 
οικογένεια του Μίκαελ Σουµάχερ 
δηµοσίευσε στην επίσηµη ιστοσελί-
δα του µια συνέντευξη του διάσηµου 
Γερµανού «πιλότου» της Φόρµουλα 
Ένα που έγινε στις 30 Οκτωβρίου 
2013, µερικές εβδοµάδες πριν υπο-
στεί το ατύχηµα στο σκι, στο οποίο 
τραυµατίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Τότε ο Σουµάχερ εξηγούσε πως 
ο πρώτος τίτλος του µε τη Ferrari 
ήταν ο πιο ξεχωριστός. «Το πιο συ-
ναισθηµατικό πρωτάθληµα ήταν 
αναµφίβολα στη Σουζούκα το 2000 
µε τη Ferrari. Μετά από 21 χρόνια 
χωρίς τίτλο για τη Ferrari και τέσσε-
ρα έτη για µένα χωρίς επιτυχία, κέρ-
δισα τελικά τον αγώνα και κατέκτη-
σα το πρωτάθληµα» είπε.

Ο Σουµάχερ είχε µιλήσει επί-
σης για το ίνδαλµα της παιδικής 
ηλικίας του, αν και δεν ήταν οδη-

γός στη Φόρµουλα Ένα: «Ως παιδί, 
όταν ήµουν στα καρτ, είδα τον Άϊρ-
τον Σένα ή τον Βιτσέντζο Σοσπίρι, 
τον οποίο θαύµαζα πολύ, γιατί ήταν 
ένας πολύ καλός πιλότος, αλλά το 
πραγµατικό µου ίνδαλµα ήταν ο Τό-
νι Σουµάχερ, επειδή ήταν ένας σπου-
δαίος παίκτης ποδοσφαίρου».
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ΑΚΟΜΗ ΕΜΠΝΕΕΙ
Θεωρείται, όχι άδικα, ο καλύτερος οδηγός που έχει δει ποτέ
 ο κόσµος και σίγουρα το ρεκόρ των επτά πρωταθληµάτων 

που «µοιράζεται»-πλέον- µε τον Λιούις Χάµιλτον, το επιβεβαιώνει

ΑΚΟΜΗ ΕΜΠΝΕΕΙ
Ο «ΣΟΥΜΙ» 

Πόσο καύσιμο καίμε με μικρότερη πίεση ελαστικών 
Η πολύ µικρή πίεση των ελαστικών µπορεί 
να αποδειχθεί επικίνδυνη κατά τη διάρκεια 
της οδήγησης και να καταστρέψει τα ελα-
στικά. Εάν η πίεση του αέρα είναι σωστή, ο 
οδηγός ανεβάζει τα επίπεδα ασφάλειας και 
εξοικονοµεί καύσιµα.

Οι οδηγοί θα πρέπει ιδανικά να ελέγ-
χουν την πίεση των ελαστικών τους κάθε 
δύο εβδοµάδες για να βεβαιωθούν ότι τα 
ελαστικά βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 
Σύµφωνα µε την Οµοσπονδιακή Στατι-
στική Υπηρεσία της Γερµανίας, κατά µέ-
σο όρο περίπου 1.000 τροχαία ατυχήµατα 
ετησίως στη χώρα οφείλονται σε τεχνικά 
ελαττώµατα των ελαστικών που εντοπίζο-

νται κυρίως σε υψηλές ταχύτητες. Τα χα-
ρακτηριστικά οδήγησης του αυτοκινήτου 
αλλάζουν ακόµα και αν η πίεση του αέρα 
είναι µόλις µισό bar λιγότερο από το κα-
νονικό που ορίζει ο κατασκευαστής. Αυτή 
η µικρή µείωση αυξάνει τα µέτρα φρενα-
ρίσµατος, η συµπεριφορά του αυτοκινήτου 
είναι χειρότερη στις στροφές, ιδιαίτερα σε 
υψηλές ταχύτητες, ενώ υπάρχει αυξηµέ-
νος κίνδυνος να σκάσει το ελαστικό. Μό-
λις πίεση φουσκώµατος 0,4 bar κάτω από 
την τιµή-στόχο αυξάνει τη φθορά και την 
υψηλότερη αντίσταση κύλισης του ελα-
στικού, που έχει ως συνέπεια την αύξη-
ση έως και 0,3 λίτρα περισσότερο καύσι-

µο ανά 100 χιλιόµετρα.
Η ετήσια αύξηση της κατανάλωσης καυ-

σίµου µόνο στην Ευρώπη λόγω των µικρών 
πιέσεων των ελαστικών είναι τρία δισεκα-
τοµµύρια λίτρα, σύµφωνα µε την ADAC. 
Από την άλλη πλευρά, εάν οδηγείτε µε 
υπερβολική πίεση, αυτό έχει αρνητικό αντί-
κτυπο στην οδηγική άνεση, στην µειωµένη 
πρόσφυση και στην ανοµοιόµορφη φθορά 
των ελαστικών.

Ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου εί-
ναι αυτός που καθορίζει πόση πίεση πρέπει 
να έχει το ελαστικό και πόση πίεση χρειάζο-
νται τα θερινά ή χειµερινά ελαστικά του αυ-
τοκινήτου. 
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Ο 
Γκάρεθ Μπέιλ, ο «πρί-
γκιπας»- και αρχηγός- 
της Ουαλίας, ανακοίνω-
σε την αποχώρησή του 

από το ποδόσφαιρο σε ηλικία 33 
ετών, µετά από µια λαµπερή καριέ-
ρα 17 σεζόν ως επαγγελµατίας παί-
κτης.

Ο ποδοσφαιριστής µε τις περισ-
σότερες συµµετοχές (111) στη εθνι-
κή οµάδα της χώρας του ανακοί-
νωσε την απόφασή του µέσω των 
προσωπικών του λογαριασµών στα 
social media. Ο Μπέιλ, πέντε φο-
ρές νικητής του Champions League 
µε τη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι αναµφι-
σβήτητα ο καλύτερος ποδοσφαιρι-
στής της Ουαλίας, όπως σηµειώνει 
χαρακτηριστικά το BBC, σε σχετικό 
αφιέρωµα.

«Μετά από προσεκτική σκέψη, 
ανακοινώνω την άµεση απόσυρ-
σή µου από το σύλλογο και το διε-

θνές ποδόσφαιρο», έγραψε ο Μπέ-
ιλ. «Αισθάνοµαι απίστευτα τυχερός 
που πραγµατοποίησα το όνειρό µου 
να ασχοληθώ µε το άθληµα που 
αγαπώ», συµπλήρωσε.

Από το Κάρντιφ 
στη Σαουθάµπντον 
και το Λος Άντζελες
Η καριέρα του Μπέιλ, ο οποίος 
γεννήθηκε στο Κάρντιφ, τον οδή-
γησε από τη Σαουθάµπτον στην 
Τότεναµ και σε ένα παγκόσµιο ρε-
κόρ µεταγραφής στη Ρεάλ Μαδρί-
της πριν «µετακοµίσει» στην οµά-
δα της Major League Soccer, Λος 
Άντζελες FC. Ήταν ο ηγέτης της 
χώρας του στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθληµα του 2016 και του 2020 
προτού οδηγήσει την Ουαλία στο 
πρώτο της Παγκόσµιο Κύπελλο 
από το 1958, στο Κατάρ το 2022.
Ανακηρύχθηκε δύο φορές ποδο-

σφαιριστής της χρονιάς, ενώ ήταν 
στην Τότεναµ, το 2010-11 και το 
2012-13, προτού µετακοµίσει στη 
Ρεάλ Μαδρίτης σε µία µεταγραφή 
που ήταν η πιο ακριβή στην ιστορία 
του ποδοσφαίρου, ξεπερνώντας 
τα  100 εκατοµµύρια ευρώ, τον Σε-
πτέµβριο του 2013.

Το παγκόσµιο ρεκόρ 
και τα Football Leaks 
Η ιστοσελίδα Football Leaks απο-
κάλυψε τότε το συµβόλαιο της µε-
ταγραφής του Γκάρεθ Μπέιλ από 
την Τότεναµ στην Ρεάλ Μαδρίτης. 
Το ποσό ήταν 99.743.542 ευρώ, 
συν ένα αλληλεγγύης 1.015.875. 
Συνολικά 100.759.417 ευρώ, πε-
ρισσότερα από όσα είχαν κατα-
βληθεί στο παρελθόν για τον Κρι-
στιάνο Ρονάλντο (96 εκατοµµύρια 
ευρώ), λεπτοµέρεια που πάντα η 
Ρεάλ Μαδρίτης ήθελε να αποφύ-

γει. Η «Βασίλισσα» ανακοίνω-
σε στον Τύπο ότι το ποσό που κα-
ταβλήθηκε ήταν 91.589.842 ευρώ. 
Σύµφωνα µε το συµβόλαιο έξι σε-
λίδων, που υπογράφηκε στις 31 Αυ-

γούστου 2013, ανάµεσα στον πρό-
εδρο της Τότεναµ, Ντάνιελ Λέβι 
και τον γενικό διευθυντή της Ρεάλ 
Μαδρίτης,  Χοσέ Ανχελ Σάντσες, 
η τιµή της µεταγραφής ορίστηκε σε 
91.589.842 ευρώ. 

Ωστόσο, η Ρεάλ  Μαδρίτης εί-
χε δύο ενδεχόµενα πληρωµής. Αν 
το έκανε µια φορά και µέσα σε προ-
θεσµία δεκαπέντε ηµερών από την 
καταχώριση της σύµβασης στην 
ισπανική οµοσπονδία, το ποσό αυ-
τό καθοριζόταν σε 87.010.350 ευ-
ρώ, µετά την αφαίρεση του 5% της 
ρήτρας αλληλεγγύης. Η άλλη φόρ-
µουλα, η οποία επιλέχθηκε από τον 
σύλλογο, προέβλεπε τέσσερις δό-
σεις των 24.935.895 ευρώ. Ετσι το 
ποσό έφτασε τα 99.743.542 ευρώ, 
όπου προσθέτοντας την αλληλεγ-
γύη, η τιµή είναι 100.759.417.

Οι 15 τίτλοι του 
µε τη Ρεάλ Μαδρίτης
Κατά τη διάρκεια της...θητείας του 
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Ιστορική η αναµέτρηση της Ρεάλ Μαδρί-
της µε τη Βιγιαρεάλ στη «La Ceramica» 

όπου οι Μαδριλένοι γνώρι-
σαν την ήττα µε σκορ 2-1. 
 Για πρώτη φορά στα 121 
ιστορία του συλλόγου, η 

Ρεάλ Μαδρίτης παρουσί-
ασε µια ενδεκάδα χω-
ρίς Ισπανούς παίκτες. 
 Είχε συµβεί στο πα-
ρελθόν, όπως ανα-
φέρει η ισπαν ική 

εφηµερίδα «Marca» η 

Ρεάλ να τελειώσει ένα παιχνίδι χωρίς Ισπα-
νούς, αλλά ποτέ να ξεκινήσει έναν αγώνα.
  Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε παίξει 4.435 παιχνίδια 
σε όλη την ιστορία της µέχρι τη χθεσινή αναµέ-
τρηση εναντίον της Βιγιαρεάλ και δεν είχε πα-
ρουσιάσει ποτέ οµάδα χωρίς Ισπανούς. 

 Η αρχική ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης 
ήταν µε τρεις Γάλλους (Τσουαµένι, Μεντί 
και Μπενζεµά), δύο Βραζιλιάνους (Βινίσιους 
Τζούνιορ και Μιλιτάο), δύο Γερµανούς (Ρού-
ντιγκερ και Κρόος), έναν Κροάτη (Μόντριτς), 
έναν Βέλγο (Κουρτουά), έναν Αυστριακό 
(Αλάµπα) και έναν Ουρουγουανό (Βαλβέρδε). 

 Συνολικά, επτά διαφορετικές εθνικότητες, αλ-
λά καµία Ισπανική, αν και είναι αλήθεια ότι η 
Ρεάλ Μαδρίτης έχει αρκετούς εθνικοποιηµέ-
νους παίκτες στην οµάδα που παρουσίασε ο 
Κάρλο Αντσελότι.

 Πρόσφατα, ενδεκάδα χωρίς Ισπανούς είχε 
συµβεί στο Champions League, αλλά τελειώ-
νοντας τον αγώνα, όχι από την αρχή. Πέρυσι, 
για παράδειγµα, κόντρα στον Σέριφ, η Ρεάλ 
Μαδρίτης ολοκλήρωσε τον αγώνα στις 28 Σε-
πτεµβρίου 2021 χωρίς Ισπανούς. Εκείνη την 
ηµέρα, µόνο ένας Ισπανός, ο Λούκας Βάθκεθ, 
είχε ξεκινήσει.

Η Ρεάλ χωρίς Ισπανούς μετά 4.435 ματς και...121 χρόνια

GARETH BALE
O «ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ» ΤΗΣ ΟΥΑΛΙΑΣ

Η καριέρα του Μπέιλ, ο οποίος γεννήθηκε στο Κάρντιφ, τον οδήγησε 
από τη Σαουθάµπτον στην Τότεναµ και σε ένα παγκόσµιο ρεκόρ 
µεταγραφής στη Ρεάλ Μαδρίτης, πριν «µετακοµίσει» στην οµάδα 

της Major League Soccer, Λος Άντζελες FC

όπου οι Μαδριλένοι γνώρι-
σαν την ήττα µε σκορ 2-1. 
 Για πρώτη φορά στα 121 
ιστορία του συλλόγου, η 



στην ισπανική πρωτεύουσα, ο Μπέ-
ιλ  κέρδισε µε τη Ρεάλ Μαδρίτης 15 
τίτλους: τρεις La Liga (2017, 2020, 
2022) και ένα Κύπελλο Ισπανίας 
(Copa del Rey το 2014) καθώς και 
πέντε τρόπαια Champions League 
((2014, 2016, 2017, 2018, 2022), 
έναν αριθµό που κανένας άλλος 
Βρετανός παίκτης δεν έχει να πα-
ρουσιάσει.

Κέρδισε επίσης τρία Παγκόσµια 
Κύπελλα συλλόγων - όπου αναδεί-
χθηκε παίκτης της διοργάνωσης µε-
τά τον θρίαµβο της Ρεάλ το 2018 - 
τρία ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ και το 
Κύπελλο Ισπανίας (Copa del Rey). 
«Το ποδόσφαιρο µου χάρισε πραγ-
µατικά µερικές από τις καλύτερες 
στιγµές της ζωής µου», πρόσθεσε ο 
Μπέιλ και συνέχισε: «Υπήρξα 17 σε-
ζόν στο υψηλότερο επίπεδο, που θα 
είναι αδύνατο να επαναλάβω, ανε-
ξάρτητα από το τι µου επιφυλάσσει 
το επόµενο κεφάλαιο της ζωής µου.»

Πάντως είχε περισσότερα τρό-
παια από τον Ζινεντίν Ζιντάν, πε-
ρισσότερες ασίστ από τον Ντέιβιντ 
Μπέκαµ και πιο πολλά γκολ από τον 
Βραζιλιάνο, Ρονάλντο, µε την φανέ-
λα της Ρεάλ.

Από αριστερό µπακ 
στην επίθεση και το «ΒΒC»
Ο Μπέιλ είχε ενταχθεί στην Τότε-
ναµ έναντι 10 εκατοµµυρίων λιρών 
το 2007, έχοντας παίξει 45 φορές µε 
τη Σαουθάµπτον, όπου σκόραρε 5 
φορές. Έχοντας χρησιµοποιηθεί κυ-
ρίως ως αριστερό µπακ στην αρχή 
της καριέρας του, άρχισε πραγµατι-
κά να ξεχωρίζει µε τη φανέλα των 
«Πετεινών» όταν...έβγαινε µπρο-
στά, τραβώντας τα βλέµµατα ειδικά 
µε ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ στο 
Champions League στο «Σαν Σί-
ρο» επί της πρωταθλήτριας Ευρώ-
πης, Ίντερ. Η συναρπαστική φόρµα 
του Μπέιλ στην Τότεναµ του εξα-
σφάλισε τη µεταγραφή του στη Ρε-
άλ Μαδρίτης, όπου η θητεία του δεν 
ήταν ανάλογη των προσόντων του 
και της κλάσης του, αν και σηµείωσε 
104 γκολ σε περισσότερες από 250 
εµφανίσεις µε τους «µερένγκες».

  Με την άφιξή του στην ισπα-
νική πρωτεύουσα, έφτιαξε µε τους 
Κριστιάνο Ρονάλντο και Καρίµ 
Μπενζεµά την τροµερή επιθετική 
τριάδα «BBC». Όµως οι τραυµατι-
σµοί και η ασυνεπής φόρµα του δεν 
του επέτρεψαν να κάνει την καριέρα 
που περίµεναν οι Ισπανοί, αλλά και 
ο ίδιος. Το 2019, ο Μπέιλ φαινόταν 
στα πρόθυρα να µετακοµίσει στην 
κινεζική Ζιανγκσού Σουνίνγκ, αλ-
λά η µεταγραφή χάλασε, µε τον Ου-
αλό επιθετικό να λέει τότε ότι η Ρε-
άλ είχε «µπλοκάρει» την υπόθεση.

Το γκολφ, η Ουαλία 
και το...ακροβατικό
Η σχέση του µε τη Ρεάλ Μαδρίτης 
επηρεάστηκε περαιτέρω αφού πα-
νηγύρισε την πρόκριση της Ουα-
λίας στο Euro 2020 µε µια σηµαία 
της χώρας µε τις λέξεις «Ουαλία». 
Γκολφ. Μαδρίτη. Με αυτή τη σει-
ρά.» «Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέ-
πω πολύ ποδόσφαιρο. Για να είµαι 
ειλικρινής προτιµώ να παρακο-
λουθώ γκολφ στον ελεύθερο χρό-
νο µου», είπε αργότερα. Οι οπαδοί 
της Ρεάλ βέβαια  πιθανότατα θυ-
µούνται την απόδοσή του στον τελι-
κό του Champions League το 2018, 
όταν σκόραρε δύο φορές εναντί-
ον της Λίβερπουλ (3-1), συµπερι-
λαµβανοµένου ενός εντυπωσιακού 

«ακροβατικού» γκολ που πέτυχε.
Επέστρεψε στην Τότεναµ ως δα-

νεικός το 2021-22 - και σκόραρε 17 
γκολ για να του δώσει ένα συνολικό 
ρεκόρ των «Πετεινών» µε 72 γκολ 
σε 237 αγώνες σε έναν σύλλογο 
όπου εξακολουθούν να τον λατρεύ-
ουν, πριν κάνει µόλις επτά εµφανί-
σεις µε τη Ρεάλ την επόµενη σεζόν, 
την τελευταία του στο «Μπερναµπέ-
ου». Μετά τη λήξη του συµβολαί-
ου του µε τη Ρεάλ, ο Μπέιλ εντά-
χθηκε στους Λος Άντζελες Λέικερς 
(LAFC) µε συµβόλαιο 12 µηνών, 
αν και η περίοδος του στις ΗΠΑ 
«σηµαδεύτηκε» από προβλήµατα 
φυσικής κατάστασης.

Κατάφερε να «γράψει» 13 εµφα-
νίσεις - συµπεριλαµβανοµένων µό-
νο δύο στο αρχικό σχήµα - , αν και 
βοήθησε τον σύλλογο να σηκώσει 
το Κύπελλο MLS για πρώτη φορά 
τον Νοέµβριο, σκοράροντας το νικη-
τήριο γκολ στην παράταση, το µατς 
πήγε στα πέναλτι όπου η οµάδα του 
πανηγύρισε.

«Το να δείξω την ευγνωµοσύνη 
µου σε όλους εκείνους που έπαιξαν 
τον ρόλο τους σε αυτό το ταξίδι είναι 
αδύνατο», είπε ο Μπέιλ. «Αισθάνο-
µαι χρέος σε πολλούς ανθρώπους 
που βοήθησαν να αλλάξω τη ζωή 
µου και να διαµορφώσω την καριέ-
ρα µου µε έναν τρόπο που δεν µπο-
ρούσα ποτέ να ονειρευτώ όταν ξεκί-
νησα για πρώτη φορά στα εννιά µου 
χρόνια», συµπλήρωσε.

«Γκιγκς, ο καλύτερος 
που έχω παίξει»
Αποκαλύπτοντας τον καλύτερο συ-
µπαίκτη που είχε στην διάρκεια της 
καριέρας του, µιλώντας στην ηλε-
κτρονική έκδοση της ηµερήσιας 
εφηµερίδας «Mundo Deportivo», 
είπε: «Ο καλύτερος που έχω παί-
ξει; Ο Ράιαν Γκιγκς. Ήταν ο ήρωάς 
µου στα νιάτα µου και είναι ήδη ένας 
θρύλος του ποδοσφαίρου. Βοηθά, 
επίσης, το γεγονός ότι είναι Ουα-
λός» ανέφερε χαρακτηριστικά, έχο-
ντας συνυπάρξει οι δύο τους για ένα 
χρόνο στην εθνική Ουαλίας.

«The Golfer»
Το «προσωνύµιο» του Γκάρεθ Μπέιλ 
«The Golfer» («ο παίκτης του γκολφ») 
του δόθηκε αρχικά το 2019 από τον 
συµπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης, 
Τιµπό Κουρτουά, ο οποίος ισχυρί-
στηκε ότι ο πρώην αστέρας της Πρέ-
µιερ Λιγκ έκανε ελάχιστη προσπά-
θεια να βρίσκεται µε την υπόλοιπη 
οµάδα, πέραν των  προπονήσεων 
και των ηµερών αγώνων. Ο Μπέ-
ιλ  εµφανιζόταν συχνά στο γήπεδο 
του γκολφ όταν ζούσε στην ισπανική 
πρωτεύουσα, κάτι που οδήγησε στο... 
συµπέρασµα ότι έβαζε το άθληµα πά-
νω από τις υποχρεώσεις του µε την 
Ρεάλ. «Πολλοί άνθρωποι έχουν προ-
βλήµατα µε εµένα να παίζω γκολφ», 
είχε πει.Επίσης αναφέρεται και ως 
«το εξπρές του Κάρντιφ» και ως «Χά-
ρι Πότερ».

«Νιώθω τρία µέτρα 
µε τη φανέλα της εθνικής 
Ουαλίας»
Ενώ κατά καιρούς αντιµετώπισε 
κριτική από τους οπαδούς της Ρεάλ 
Μαδρίτης, η συµβολή του Μπέιλ 
δεν αµφισβητήθηκε ποτέ από τους 
Ουαλούς οπαδούς. Μία αγάπη που 
βέβαια δεν έκρυψε και εκείνος για 
την εθνκή οµάδα της χώρας του και 
τους φιλάθλους της.

«Σηµαίνει τα πάντα για µένα, 
όταν φοράω αυτή την φανέλα. ∆εν 
υπάρχει µεγαλύτερη τιµή για εµάς. 
Αυτό ήταν ορατό όταν τραγουδήσα-
µε τον εθνικό ύµνο, πριν το µατς µε 
την Σλοβακία. 

Ήταν απολύτως φανταστικά, στο 
τέλος πολλοί έκλαιγαν» δήλωσε ο 
Μπέιλ, που υπογράµµισε την υπε-
ρηφάνεια που αισθάνεται βλέπο-
ντας στο γήπεδο την σηµαία της χώ-
ρας του. «∆ίνουµε ό,τι έχουµε. Αυτή 
η φανέλα µου βγάζει κάτι. Νιώθω 
σαν να είµαι τρία µέτρα», είχε πει σε 
συνέντευξή του.

Ντεµπούτο, αρχή και τέλος
Η Ουαλία αποκλείστηκε από το 
πρόσφατο Παγκόσµιο Κύπελλο 
στη φάση των οµίλων, µε την ήττα 
της από την Αγγλία να αποδεικνύε-
ται η τελευταία εµφάνιση της καριέ-
ρας του Μπέιλ.

Έκανε το ντεµπούτο του στη 
Σαουθάµπτον σε ηλικία 16 ετών, 
τον Απρίλιο του 2006 και το πρώ-
το του πρωτάθληµα ακολούθησε λί-
γες εβδοµάδες αργότερα. Αυτό τον 
έκανε το νεότερο διεθνή, αν και αυ-
τό το ρεκόρ έκτοτε καταρρίφθηκε.

Αυτή η πρώτη εµφάνιση, σε φι-
λικό µε το Τρινιντάντ & Τοµπάγκο 
τον Μάιο του 2006, σηµατοδότησε 
την έναρξη µιας καριέρας στην Ου-
αλία, στην οποία ο Μπέιλ ενέπνευ-
σε τη χώρα του για την καλύτερη πε-
ρίοδο στην ιστορία της.

Έχοντας τερµατίσει µια 58χρο-
νη αναµονή για µια εµφάνιση σε 
κορυφαίο τουρνουά, µε την πρόκρι-
ση στο Euro 2016, η Ουαλία έκα-
νε µια συγκλονιστική πορεία στους 
ηµιτελικούς, χάνοντας µόνο από τη 
µελλοντική νικήτρια, Πορτογαλία.

Πέρασε επίσης στα νοκ-άουτ του 
επόµενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλή-
µατος πριν από τη νίκη του περασµέ-
νου καλοκαιριού επί της Ουκρανίας 
στον τελικό των playoff. Η Ουαλία 
πέτυχε την πολυαναµενόµενη επι-
στροφή της στο Παγκόσµιο Κύπελ-
λο. Την τελευταία µεγάλη σκηνή 
που εµφανίστηκε.
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Τι ξέρουμε έως τώρα για τη νέα άκρως 
μεταδοτική μορφή του κορονοϊού

ΥΓΕΙΑ/

Μ
ια νέα υποπαραλλα-
γή του κορονοϊού, 
η ΧΒΒ.1.5, η οποία 
εξαπλώνεται με ταχύ 

ρυθμό σε ολοένα περισσότερες χώ-
ρες και τείνει να γίνει κυρίαρχη, εί-
ναι η πιο μεταδοτική που έχει εμφα-
νιστεί μέχρι σήμερα.
Η επιδημιολόγος δρ Μαρία Βαν 
Κερκχόβε του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας (ΠΟΥ), δήλωσε ότι 
η νέα υποπαραλλαγή της Όμικρον 
έχει ήδη ανιχνευθεί σε 29 χώρες 
και πιθανώς υπάρχει σε ακόμη πε-
ρισσότερες στην πραγματικότητα. 
Το νέο στέλεχος διαθέτει μεταλλά-
ξεις που του επιτρέπουν να μολύνει 
γρήγορα και να πολλαπλασιάζεται.

«Ανησυχούμε για το πλεονέκτη-
μα της στη μετάδοση. Ιδίως σε με-
ρικές χώρες της Ευρώπης και στη 
Βόρεια Αμερική, κυρίως στις βο-
ρειοανατολικές ΗΠΑ, η ΧΒΒ.1.5 
έχει γρήγορα αντικαταστήσει άλ-
λες παραλλαγές που κυκλοφορού-
σαν», ανέφερε η ίδια και επεσήμανε 

ότι σύντομα θα δοθεί στη δημοσιό-
τητα από τον ΠΟΥ μια αξιολόγηση 
κινδύνου για την ΧΒΒ.1.5.

Σήμερα εκτιμάται ότι, εξαιτί-
ας της ΧΒΒ.1.5, οι μολύνσεις στις 
ΗΠΑ διπλασιάζονται κάθε περίπου 
δύο εβδομάδες. Τα Κέντρα Ελέγ-
χου και Πρόληψης Ασθενειών 
(CDC) της χώρας υπολογίζουν ότι 
η ΧΒΒ.1.5 ευθυνόταν για περίπου 
τέσσερις στις δέκα νέες λοιμώξεις 
(40,5%) από κορονοϊό στις ΗΠΑ 
στο τέλος Δεκεμβρίου, έναντι μό-
λις 4% στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ 
αύξηση παρουσιάζουν και οι εισα-
γωγές στα αμερικανικά νοσοκομεία 
των ασθενών με Covid-19.

Αν και πιο μεταδοτική, είναι 
προς το παρόν πάντως ασαφές κα-
τά πόσο η ΧΒΒ.1.5 είναι και πιο επι-
κίνδυνη από άποψη συμπτωμάτων 
και σοβαρότητας νόσησης. Μέχρι 
στιγμής, κατά την Κερκχόβε, «δεν 
έχουμε ενδείξεις ότι η σοβαρότητα 
έχει αλλάξει με τη ΧΒΒ.1.5». Όμως 
ο ΠΟΥ θεωρεί σημαντικό να παρα-

κολουθεί την εξάπλωση της, καθώς 
κατά τον τελευταίο μήνα υπήρξε μια 
αύξηση κατά 15% στους θανάτους 
από Covid-19 διεθνώς. Μάλιστα, 
κατά την Κερκχόβε, «γνωρίζουμε 
ότι αυτό είναι μια υποεκτίμηση επει-
δή υπάρχουν καθυστερήσεις στην 
δημοσιοποίηση των στοιχείων».

Πάντως αν και η ΧΒΒ.1.5 κερ-
δίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς, δεν 
είναι κυρίαρχη στην Κίνα, όπου 
οι περισσότερες μολύνσεις μέχρι 
στιγμής προέρχονται από την υπο-
παραλλαγή ΒΑ.5 της Όμικρον, η 
οποία πλέον «ενοχοποιείται» μόλις 
για το 3,7% των νέων κρουσμάτων 
στις ΗΠΑ.

Με βάση τα έως τώρα δεδομέ-
να, τα συμπτώματα της ΧΒΒ.1.5 

είναι περίπου παρόμοια με εκεί-
να των προηγούμενων υποπαραλ-
λαγών της Όμικρον, αν και αυ-
τό χρήζει επιβεβαίωσης από τους 
επιστήμονες. Φαίνεται πάντως 
πως οι περισσότεροι άνθρωποι με 
ΧΒΒ.1.5 έχουν συμπτώματα τύπου 
κρυολογήματος.

Η ΧΒΒ1.5. είναι παρακλάδι της 
ΧΒΒ που εμφανίστηκε το 2022. 
Η ΧΒΒ.1.5 διαθέτει τη μετάλλαξη 
F486Ρ που τη διευκολύνει να μο-
λύνει τα ανθρώπινα κύτταρα και να 
διαφεύγει από την ανοσία, άρα να 
εξαπλώνεται ταχύτερα.

Βρετανοί επιστήμονες θεω-
ρούν πιθανό - αν και όχι βέβαιο - 
ότι η ΧΒΒ.1.5 θα πυροδοτήσει ένα 
νέο κύμα Covid-19 έως το τέλος Ια-
νουαρίου. Όμως, σύμφωνα με την 
καθηγήτρια Γουέντι Μπάρκλεϊ του 
Κολλεγίου Imperial του Λονδίνου, 
όπως δήλωσε στο BBC, δεν υπάρ-
χουν ενδείξεις ότι η ΧΒΒ.1.5 μπο-
ρεί να διασπάσει μαζικά την προ-
στασία που παρέχουν τα εμβόλια 

έναντι της βαριάς νόσου Covid-19.
Ο καθηγητής Πολ Χάντερ του 

Πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγ-
γλίας ανέφερε πως δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η XBB.1.5 είναι πιο 
επικίνδυνη, σε σχέση με τις άλλες 
υποπαραλλαγές της Όμικρον, αυ-
ξάνοντας την πιθανότητα να στεί-
λει κάποιον στο νοσοκομείο ή στον 
θάνατο. «Συνιστά ειρωνεία», επε-
σήμανε «ότι όλοι εστιάζουν στις 
πιθανές παραλλαγές που μπορεί 
να αναδυθούν στην Κίνα, ενώ η 
ΧΒΒ.1.5 ήρθε από τις ΗΠΑ».

Ο καθηγητής Ντέηβιντ Χέι-
μαν της Σχολής Δημόσιας Υγείας 
και Τροπικής Ιατρικής του Λονδί-
νου εκτίμησε ότι, αν και υπάρχουν 
ακόμη αρκετά πράγματα που πρέ-
πει να μάθουμε για τη ΧΒΒ.1.5, εί-
ναι απίθανο αυτή να προκαλέσει 
μείζονα προβλήματα σε χώρες με 
υψηλά ποσοστά εμβολιασμένων 
και ατόμων με φυσική ανοσία λό-
γω προηγούμενης λοίμωξης από 
κορονοϊό.

Υποπαραλλαγή 

ΧΒΒ.1.5

Η γονική
άδεια
προστατεύει
την ψυχική
υγεία ιδίως
των μητέρων

Η χρήση γονικής άδειας, ιδίως αν είναι 
γενναιόδωρη, παρέχει προστασία για την 
ψυχική υγεία των γονιών, κυρίως των μητέρων, 
ακόμη και σε βάθος χρόνου, σύμφωνα με 
μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα, την πιο 
ολοκληρωμένη του είδους της μέχρι σήμερα.

Οι ερευνητές των Τμημάτων Δημόσιας 
Υγείας του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης 
και του σουηδικού ιατρικού Ινστιτούτου 
Καρολίνσκα, με επικεφαλής τον αναπληρωτή 
καθηγητή Σολ Χουάρεζ, οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «The 
Lancet Public Health», πραγματοποίησαν μια 
μετα-ανάλυση και συστηματική ανασκόπηση 
όλων των σχετικών μελετών. Συνολικά 
ελήφθησαν υπόψη 45 έρευνες από την 

Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την 
Αυστραλία και την Ιαπωνία.

Η νέα μελέτη συμπεραίνει ότι η γονική 
άδεια προστατεύει έναντι των κινδύνων για την 
ψυχική υγεία, μεταξύ άλλων από συμπτώματα 
κατάθλιψης, ψυχικό στρες, αίσθημα ψυχικής 
εξάντλησης και υπερκόπωσης κ.α. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της γονικής άδειας, 
τόσο αυξάνει το ψυχικό όφελός της για τους 
γονείς. Μάλιστα η προστατευτική επίπτωση 
ιδίως για τις μητέρες μπορεί να συνεχιστεί και 
αργότερα στη ζωή τους.

«Το να γίνεται κανείς γονιός, μπορεί να 
αποδειχθεί στρεσογόνο και για τους δύο. 
Δεν είναι μόνο οι τεράστιες ορμονικές και 
σωματικές αλλαγές που βιώνει η μητέρα, αλλά 

γενικότερα η μετάβαση στη γονεϊκή ιδιότητα 
προκαλεί στρες στο ζευγάρι. Αυτό εξηγεί ίσως 
γιατί οι ψυχικές διαταραχές μετά τον τοκετό 
είναι σχετικά συχνές, επηρεάζοντας το 10% 
έως 20% των μητέρων και έως το 10% των 
πατέρων», δήλωσε ο δρ Χουάρεζ.

Τα ευρήματα για τους πατέρες, αναφορικά 
με τη γονική άδεια, είναι λιγότερο σαφή, 
εν μέρει επειδή έχει γίνει λιγότερη έρευνα 
γι’ αυτούς σε σχέση με τις μητέρες. Σε κάθε 
περίπτωση, οι ερευνητές συμπέραναν ότι μια 
γενναιόδωρη γονική άδεια μετ’ αποδοχών 
ωφελεί σημαντικά την ψυχική υγεία των 
γονιών, κυρίως των μητέρων που συνήθως 
φέρουν και το μεγαλύτερο βάρος ανατροφής 
των παιδιών.
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ΚΡΙΟΣ
Προσέξτε τη συµπεριφορά σας απέναντι σε αν-
θρώπους που αγαπάτε ή συνεργάζεστε µαζί 
τους και µην τους επιτίθεστε όταν οι επαγγελµα-
τικές ή οικογενειακές συνθήκες δυσκολεύουν. 
Για να απαλλαγείτε από το άγχος, εκµεταλλευ-
θείτε τις ευκαιρίες που θα υπάρξουν για να τα-
κτοποιήσετε τα επαγγελµατικά και οικονοµικά 
προβλήµατα που σας απασχολούν εδώ και και-
ρό. Αποφύγετε λάθη, πολέµους και ρήξεις στις 
προσωπικές σας υποθέσεις κι ας εντείνονται οι 
δυσκολίες που αντιµετωπίζετε, γιατί θα βγείτε 
εκτός εαυτού και θα τα κάνετε χειρότερα.

ΤΑΥΡΟΣ
Πειθαρχήστε στις εξωτερικές συνθήκες και 
δώστε βαρύτητα στις επιχειρηµατικές σας 
δραστηριότητες, που έχετε παραµελήσει εδώ 
και καιρό. Το να κάθεστε άπραγοι δεν ωφε-
λεί σε τίποτα. Ανεχτείτε λίγο το περιβάλλον και 
τις συνθήκες που διαµορφώνονται στο χώρο 
σας, χωρίς να χάσετε την ψυχραιµία σας και 
χωρίς να πιέσετε ανθρώπους ή καταστάσεις. 
Προβάλλετε διακριτικά τα προσόντα σας, για-
τί η αναγνώριση από τους άλλους έρχεται αυ-
θόρµητα και όχι µε το έτσι θέλω, εκτός αν θέ-
λετε να δηµιουργηθούν αντιδράσεις.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Κινηθείτε µε µέτρο και λογική, χωρίς ρίσκα, 
καθώς τα εργασιακά προβλήµατα θα είναι 
µέσα στο πρόγραµµα. Μη βιαστείτε να κά-
νετε πράξη διάφορα πράγµατα, ασάφειες ή 
περιπλοκές στο συναισθηµατικό σας τοµέα, 
γιατί έτσι δε θα αποφύγετε τις δυσκολίες και 
δε θα βρείτε τις απαιτούµενες λύσεις. Πα-
ρόλο που δεν περνάτε την ωραιότερη επο-
χή της ζωής σας, η πιθανότητα να βρείτε µια 
άκρη τόσο στα οικονοµικά σας θέµατα, όσο 
και στα προσωπικά σας υπάρχει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Μην παρασυρθείτε σε υπερβολές αυτήν την πε-

ρίοδο που είστε ευάλωτοι. Η πρακτική µορφή 
των υπαρξιακών ζητηµάτων αντιπροσωπεύεται 
στις σχέσεις, στα επαγγελµατικά και στα οικονο-
µικά, αλλά δε θα γίνει τίποτα χωρίς προσπάθεια 
από µέρους σας. Κατασταλάξτε σε καινούριες 
στρατηγικές και µελετήστε τα δεδοµένα πριν 
ενεργήσετε παρορµητικά, για να µπορέσετε να 
πράξετε µε επιτυχία τις αλλαγές που επιθυµεί-
τε. Λειτουργώντας συνειδητοποιηµένα ξετρε-
λαίνετε το σύντροφό σας και τον φέρνετε ακό-
µα πιο κοντά. 

ΛΕΩΝ
 Προσέξτε τις κρίσεις ζήλιας, καθώς τώρα εί-
ναι πιο εύκολο από ποτέ να πέσετε στα δίχτυα 
του έρωτα. Φροντίστε να απέχετε από εντάσεις 
και πλησιάστε το σύντροφό σας µε τρυφερότη-
τα και αγάπη. ∆ιατηρείστε τις αναγκαίες ισορ-
ροπίες µέσα στον επαγγελµατικό σας χώρο. 
Εκφράστε τα συναισθήµατά σας και µην τα κα-
ταχωνιάζετε στο χρονοντούλαπο. Ξεφύγετε από 
καταστάσεις που γνωρίζετε ότι αποτρέπουν θε-
τικές εξελίξεις. Αφήστε τα οικεία σας πρόσωπα 
να ζήσουν όπως αυτά θέλουν και µην τους επι-
βάλλετε τις απόψεις σας. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Χρησιµοποιήστε την εξυπνάδα σας και θα 
φτάσετε τόσο ψηλά που δε θα το πιστεύετε. 
Από κάποιες µικρές λεπτοµέρειες θα αντιλη-
φθείτε ότι η ζωή σας έχει γίνει πιο ποιοτική 
και αυτό θα τονώσει το ηθικό σας και θα σας 
κάνει να νιώσετε καλύτερα. Τα αρνητικά ση-
µεία εστιάζονται περισσότερο στην προσπά-
θεια που κάνετε να απαλλαγείτε από εµµονές 

και προκαταλήψεις ή µε το να επιχειρείτε ριζι-
κές αλλαγές στη ζωή σας. 

ΖΥΓΟΣ
Μπορεί ο σύντροφός σας να περνάει την κρί-
ση του και εσείς τη δική σας, αλλά αν η σχέ-
ση σας έχει γερό υπόβαθρο, θα αντέξει. Σαφώς 
η σχέση σας πρέπει να έχει προτεραιότητα και 
για τους δύο σας, αλλά µην κάνετε στο µυαλό 
σας σενάρια καταστροφής. Αντί να αναµετρά-
στε ποιος έχει πιο ισχυρό χαρακτήρα στον ερ-
γασιακό χώρο, δείξτε προσοχή και ψυχραιµία 
που θα σας βοηθήσει περισσότερο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι επαγγελµατικές σας υποχρεώσεις κατανα-
λώνουν το χρόνο σας και δεν µπορείτε να σκε-
φτείτε τίποτε άλλο. Μην κοντράρεστε µε αν-
θρώπους που δεν µπορείτε να συνεννοηθείτε 
όσες προσπάθειες και να κάνετε. Επειδή το άγ-
χος και ο εκνευρισµός οδηγούν σε λάθος τακτι-
κή, προσπαθήστε να χαλαρώσετε. Αναζητήστε 
τις ουσιαστικές σας ανάγκες και µη ρίχνετε ευ-
θύνες µόνο στους άλλους. Μην αγνοείτε όσα 
σας συµβουλεύουν οι φίλοι σας και τα άτοµα 
που σας αγαπούν.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οργανώστε τη µέρα σας και µην επιτρέπετε αλ-
λαγές που θα σας βγάλουν από το πρόγραµµά 
σας. Εάν δε σταµατήσετε να φλερτάρετε ανε-
ξέλεγκτα, πολύ σύντοµα θα µείνετε µόνοι. Μη 

θεωρείτε δεδοµένες υποχωρήσεις που γίνονται 
από άτοµα του οικογενειακού σας περιβάλλο-
ντος. Πρώτα ξεκαθαρίστε τι ζητάτε και θέλετε 
πραγµατικά από µία σχέση και µετά προσπαθή-
στε να το βρείτε. Εµπλουτίστε την ερωτική σας 
ζωή µε εκπλήξεις και απολαύστε την.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κάντε τα επαγγελµατικά σας σχέδια πραγµα-
τικότητα, αφού πρώτα παρακάµψετε κάποιες 
πρακτικές δυσκολίες. Για να αποδείξει ο χρό-
νος την αθωότητά σας, φροντίστε να είστε καθα-
ροί. Ότι δε σας ικανοποιεί στη ζωή σας, τολµή-
στε να το αντικαταστήσετε, γιατί οι αλλαγές θα 
σας αναζωογονήσουν. Πείτε ευθέως αυτά που 
θέλετε να πείτε χωρίς να θίξετε υπολήψεις και 
µην κινείστε παρασκηνιακά. Αποδεχθείτε κοι-
νωνικές προσκλήσεις που θα σας βοηθήσουν 
µε καινούριες γνωριµίες.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Εάν αυτό που θέλετε είναι να κερδίσετε τις εντυ-
πώσεις, προσπαθήστε να ηρεµήσετε. ∆ιαµεσο-
λαβήστε αν περνάει από το χέρι σας σε µια κρί-
ση που περνά φιλικό σας ζευγάρι. Ξεπεράστε 
κάποιες αναστολές που έχετε και δε σας επιτρέ-
πουν να χαρείτε τη ζωή. Μην αναλαµβάνετε πε-
ρισσότερες ευθύνες και υποχρεώσεις από αυτές 
που µπορείτε να αντέξετε. Οι απότοµες εναλλα-
γές της διάθεσης και της ψυχολογίας σας, κου-
ράζουν τους άλλους. ∆ιαπραγµατευτείτε ορι-
σµένες καταστάσεις που σας κουράζουν πριν 
φτάσετε στα άκρα.

ΙΧΘΥΣ
 Η ελλιπής επικοινωνία µπορεί να δηµιουρ-
γήσει ασάφειες που θα σας φέρουν σε αδι-
έξοδο. Μην το παρακάνετε ελέγχοντας τους 
άλλους, γιατί τους κουράζετε µε την πίεση 
που τους ασκείτε. Παρασύρεστε από τον ερ-
γασιακό σας φόρτο και ξεχνάτε πως κάποιοι 
σας αγαπούν και σας χρειάζονται. Για να 
βρείτε τον ένοχο σε κάτι που σας απασχολεί, 
µη ρίχνετε σπόντες σε όσους είναι αθώοι. 
∆είτε µε αισιοδοξία τη ζωή και αφήστε για 
λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις.

Στις 14 ο Άρης σε ορθή πορεία στους ∆ιδύµους, σας κάνει νευρικούς και επιθετικούς. Βλέποντας τα σχέδιά σας να κολλάνε και 
προσκρούουν σε εµπόδια, θα αυξηθούν οι φοβίες σας και µαζί µε αυτές και τα προβλήµατά σας. Στις 19 ο Ερµής επιστρέφει σε ορθή 
πορεία στον Αιγόκερω, και η σκέψη γίνεται πιο οργανωµένη, ώστε να εξετάζονται τα πάντα µε σύνεση και τάξη. Επικοινωνιακά θα είστε 
λιγοµίλητοι, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό σε περιστάσεις που θα κρύβεται παρασκήνιο. 

Από τις φοβίες στη σύνεση και την τάξη

STAR WARS/14-20/1

Από τη
Άντα Λεούση

Αριθµολόγος 
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος

● 210-4131584 ● 210-4222828 ● 6971709239 (what’s up) ● 6932232132 (vodafone)
● Email: aleousi@gmail.com ● FB: @leousianta ● Site: www.virginialeousi.com

Τηλέφωνα για προσωπικό ή τηλεφωνικό ραντεβού
µε δυνατότητα πρόβλεψης και µέσω εφαρµογής:

3131



Ε
πίθεση κατά της Ελλά-
δας εξαπέλυσε το πρώ-
ην µέλος των «Γκρίζων 
Λύκων» και µία από τις 

ηγετικές φυσιογνωµίες της τουρ-
κικής µαφίας Αλααττίν Τσακιτζί, 
επειδή οι ελληνικές Αρχές απέρ-
ριψαν το αίτηµά του για έκδοση βί-
ζας προκειµένου να ταξιδέψει στη 
χώρα µας.

Ο διαβόητος αρχηγός της τουρ-
κικής µαφία Αλαατίν Τσακιτζί, 
αφέθηκε ελεύθερος το 2020, µε-
τά τη ψήφιση νόµου για την απε-
λευθέρωση περίπου 90.000 κρα-
τουµένων ώστε να αποφευχθεί η 
εξάπλωση του Covid-19 στις φυλα-
κές της χώρας.

Στο παρελθόν ο Τσακιτζί, που 
τουρκικά ΜΜΕ αποκαλούν και 
«Τούρκο Αλ Καπόνε», είχε κατα-
δικαστεί για σύσταση εγκληµα-
τικής οργάνωσης, για ηθική αυ-
τουργία σε δεκάδες δολοφονίες, 
για υποκίνηση επιθέσεων και για 
προσβολή του προσώπου του προ-

έδρου Ταγίπ Ερντογάν. Με ανάρ-
τηση του στα κοινωνικά δίκτυα 
ο Τσακιτζί, έστρεψε τα βολές του 
κατά της Ελλάδας επειδή αρνή-
θηκε να του εκδώσει βίζα, λέγο-
ντας πως: «δεν έχει ξεχάσει την 
ήττα της από την Οθωµανική Αυ-
τοκρατορία ούτε µετά από αιώνες» 
και πως: «Αν φυσήξουν οι κάτοι-
κοι της Κωνσταντινούπολης, θα 
σηµειωθεί σεισµός 15 Ρίχτερ στην 
Αθήνα».

Έγραψε συγκεκριµένα: «Είµαι 
Τούρκος πολίτης που έχω ταξιδέ-
ψει στον κόσµο 25 φορές. Πήρα 
βίζα από όλο τον κόσµο χωρίς κα-
µία ταλαιπωρία. Ζω στις ΗΠΑ για 
3,5 χρόνια, είµαι στον Καναδά για 
6 µήνες, είµαι σε χώρες της Νότι-

ας Αφρικής για περίπου 1 χρόνο, 
έχω πάει Σιγκαπούρη, Μαλαισία, 
Μπουτάν, Μιανµάρ, Νεπάλ, Θι-
βέτ, Ταϊβάν 11-12 φορές.

Μπήκα και βγήκα σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες 100 φορές, 
στην Κίνα και κάποιες χώρες του 
Κόλπου» αναφέρει αρχικά Τσακι-
τζί, συνεχίζοντας: «Πήρα βίζα για 
την Ελλάδα δύο φορές πριν από 
πολλά χρόνια (…) Όταν έκανα αί-
τηση την τελευταία φορά µου υπο-
σχέθηκαν πως η βίζα θα σφραγι-
στεί µπροστά µου. Μετά έµαθα ότι 
το αίτηµά µου απορρίφθηκε. Αυ-
τή η απόφαση είναι αποτέλεσµα 
του σταυροφορικού πνεύµατος της 
Ελλάδας, η οποία δεν έχει ξεχάσει 
την ήττα της από την Οθωµανική 

Αυτοκρατορία ούτε µετά από αιώ-
νες», σχολίασε. 

Στη συνέχεια ο Τούρκος Αλ 
Καπόνε, επιτέθηκε κατά της Ελ-
λάδας, κατηγορώντας παράλληλα 
τις ΗΠΑ για εξοπλισµό των ελλη-
νικών νησιών: 

«∆εν πρέπει να ξεχνούν ότι ο 
πληθυσµός της Κωνσταντινούπο-
λης είναι 2,5 Ελλάδες. Αν φυσή-
ξουν οι Κωνσταντινουπολίτες, σει-
σµός 15 Ρίχτερ θα σηµειωθεί σε 
Αθήνα, Κοµοτηνή, Καβάλα και 
Σπάρτη» λέει, συνεχίζοντας: «Οι 
ΗΠΑ έχουν οπλίσει όλα τα νησιά 
από την Κρήτη µέχρι την Αλεξαν-
δρούπολη. Οι Αµερικάνοι υπο-
στηρίζουν πως είναι µεγαλύτερος 
σύµµαχος του έθνους µας από το 

1948, εξαιρουµένης της Αγγλί-
ας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πολιτι-
κοί και στρατιωτικοί γραφειοκρά-
τες γνωρίζουν καλά αυτό το έθνος. 
Ας µην ξεχνούν πως είµαστε µέ-
λη ενός µοναδικού έθνους» δήλω-
σε. Τη δεκαετία του 1990 Αλαατίν 
Τσακιτζί είχε δολοφονήσει τη σύ-
ζυγό του µπροστά στο γιο τους, αλ-
λά είχε καταφέρει να διαφύγει στο 
εξωτερικό.

Μετά την έκδοσή του το 2004 
από την Αυστρία, βρίσκονταν στις 
τουρκικές φυλακές. Επανειληµµέ-
να ο κυβερνητικός εταίρος -πρόε-
δρος του κόµµατος Εθνικιστικής 
∆ράσης- Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είχε 
ζητήσει την αποφυλάκιση του Τσα-
κιτζί, λόγω τω ακροδεξιών ψήφων. 
Τον Απρίλιο του 2020, νόµος της 
κυβέρνησης Ερντογάν άνοιξε τον 
δρόµο για την πρόωρη απελευθέ-
ρωση χιλιάδων κρατουµένων από 
τις φυλακές της χώρας, ανάµεσά 
τους και του Τσακιτζί, λόγω του κιν-
δύνου εξάπλωσης του κορωνοϊού.

ΑΛΑΑΤΤΙΝ ΤΣΑΚΙΤΖΙ
O τούρκος µαφιόζος που απειλεί την Ελλάδα επειδή δεν του δόθηκε βίζα για να έρθει στην Αθήνα 

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

TODAY PRESSFR
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«∆εν έχει ξεχάσει την ήττα της από την Οθωµανική 
Αυτοκρατορία ούτε µετά από αιώνες. Αν φυσήξουν οι κάτοικοι της 

Κωνσταντινούπολης, θα σηµειωθεί σεισµός 15 Ρίχτερ στην Αθήνα»
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