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O
Κυριάκος Μητσοτάκης φέ-
ρεται να έχει λάβει τις απο-
φάσεις του προκρίνοντας 
την διεξαγωγή της πρώ-

της εκλογικής αναµέτρησης σε δυόµι-
ση µήνες από σήµερα µε το ενδεχόµε-
νο του Μαΐου να έχει πλέον φύγει από 
το τραπέζι. 

Οι µηχανές σε κυβέρνηση και κόµ-
µα δουλεύουν σε εντατικούς ρυθµούς, 
οι ρόλοι στα στελέχη που θα «τρέξουν» 
την καµπάνια έχουν αρχίσει να µοιρά-
ζονται και σταδιακά ξετυλίγεται η προε-
κλογική στρατηγική µε τελικό στόχο την 
αυτοδυναµία. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ο 
πρωθυπουργός θα επισπεύσει την ανα-
κοίνωση της απόφασης του, αλλά είναι 
διατεθειµένος να εξαντλήσει το περι-
θώριο για την προκήρυξη των εκλογών 
επιδιώκοντας αφενός µια σύντοµη επί-
σηµη προεκλογική περίοδο και αφε-
τέρου την ολοκλήρωση των δράσεων 
που προβλέπονται στον κυβερνητι-
κό προγραµµατισµό µέχρι τα τέλη του 
Φεβρουαρίου, µε την προκήρυξη των 
εκλογών και το κλείσιµο της Βουλής να 
προσδιορίζεται για το πρώτο δεκαήµε-
ρο του Μαρτίου. 

Με δεδοµένο ότι η πρώτη εκλογική 
αναµέτρηση δεν θα δώσει αυτοδύναµη 
κυβέρνηση, λόγω της απλής αναλογι-
κής, οι δεύτερες εκλογές θα διεξαχθούν 
τέσσερις µε πέντε εβδοµάδες αργότερα, 
δηλαδή στις 14 ή 21 Μαΐου.

Όχι διπλές εκλογές,
αλλά «εθνικές»
Το επιτελείο της Ν∆, όµως, δεν µιλά 
για διπλές εκλογές, αλλά για «εθνικές 
εκλογές» και µε βάση αυτή την αντίλη-
ψη δουλεύουν. Τι σηµαίνει, όµως, εθνι-
κές εκλογές; Η πρώτη κάλπη µπορεί να 
µην δίνει αυτοδυναµία, αλλά είναι αυτή 
που θα καθορίσει το τελικό αποτέλεσµα 
και στην ουσία θα προδικάσει την πορεία 
των πραγµάτων στιγµατίζοντας τις πολιτι-
κές εξελίξεις. 

Χαρακτηριστική αυτής της νοοτροπί-
ας και στρατηγικής είναι η απάντηση που 
δίνουν στο εξής υποθετικό ερώτηµα: «αν 
ένας ψηφοφόρος σας µπορεί να ψηφίσει 
µόνο σε µία από τις δύο εκλογικές αναµε-
τρήσεις σε ποια θα του ζητούσατε να πά-
ει στην κάλπη»; Η απάντηση είναι: «Στην 
πρώτη». Ένα υψηλό ποσοστό για την Ν∆ 
που θα κυµαίνεται από 33% έως 35% δεν 
θα αφήνει κανένα περιθώριο αµφισβή-
τησης για την πρωτιά και στην δεύτερη 
εκλογική αναµέτρηση που θα γίνει µε το 
σύστηµα της ενισχυµένης αναλογικής 
και επίσης, θα απέχει µόνο λίγες µονά-
δες από το 37% που είναι υπό προϋποθέ-
σεις ο πήχης της αυτοδυναµίας. 

Στόχος  η αυτοδυναµία 
Ένας στόχος «απολύτως εφικτός», όπως 
διαµηνύουν συνεργάτες του κ. Μητσοτά-
κη, οι οποίοι µε βάση τα στοιχεία µετρή-
σεων που έχουν στη διάθεση τους, κρί-
νουν ότι η κυβερνητική παράταξη µπορεί 

να περάσει πάνω από τον πήχη του εκλο-
γικού µέτρου και να ανανεώσει την θη-
τεία της. Για αυτό αποκρούουν την συ-
ζήτηση για σχηµατισµό κυβέρνησης 
συνεργασίας την πρώτη Κυριακή, βλέ-
ποντας πίσω από αυτήν µια προσπάθεια 
να διασωθεί, όπως λένε το ΠΑΣΟΚ. 

Η εκτίµηση που υπάρχει είναι ότι η 
Χαριλάου Τρικούπη θα βγει αποδυνα-
µωµένη από την πόλωση µεταξύ των δύο 
πρώτων κοµµάτων και θα επιχειρήσει να 

Πληροφορίες και µια σειρά ενδείξεων, το τελευταίο 
διάστηµα, µαρτυρούν ότι ο κύβος ερρίφθη
και οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 9 Απριλίου

O Παππάς,
τα SMS και ο… Α2 
– Τι άλλο θα δούμε!

Editorial

Ο πρώην υπουργός  του ΣΥΡΙΖΑ και alter 
ego του Τσίπρα, ο Νίκος Παππάς, µετά τις 
αποκαλύψεις της γραµµατέως του Χρήστου 
Καλογρίτσα, Ευθαλίας ∆ιαµάντη, για σακούλες 
µε χρήµατα από το γραφείο του επιχειρηµατία 
προς τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνει έκθετη 
την Κουµουνδούρου και βάζει «φωτιά» τόσο στη 
διαδικασία στο Εδικό ∆ικαστήριο, όσο και στο 
πολιτικό σκηνικό.

Παρά τις µηνύσεις του Νίκου Παππά, ο άλλοτε 
«κόκκινος» επιχειρηµατίας Χρήστος Καλογρίτσας 
τον προκάλεσε να κάνει όσες περισσότερες 
µηνύσεις µπορεί έτσι ώστε να αποκαλυφθούν όλα 
όσα δεν έχουν γνωστοποιηθεί για την υπόθεση. 
Προφανώς ο κ. Καλογρίτσας έδωσε µια… 
γεύση για αυτό που ετοίµαζε στη διάρκεια της 
διαδικασίας στο δικαστήριο και φαίνεται ότι είναι 
πολλά ακόµη τα SMS!

Aυτό επιβεβαίωσε και ο ένας από τους 
δικηγόρους Καλογρίτς και τόνισε ιδιαίτερα  τον 
κωδικό «Α2» και το πρόσωπο πίσω από αυτόν. 
Πρόκειται για τον «βασιλιά» των offshore, 
δικηγόρο Αρτέµης Αρτεµίου και «είναι το 
πρόσωπο που συµµετείχε στις συζητήσεις και 
παρότρυνε τον Νίκο Παππά να αναφέρει στον Χρ. 
Καλογρίτσα ότι λεφτά υπάρχουν και θα έρθουν 
από την Κύπρο. 
Την ίδια στιγµή, ξέσπασε νέος γύρος πολιτικής 
αντιπαράθεσης µε αφορµή τα ποσοστά στο 
ΣΥΡΙΖΑchannel, τα οποία µοίραζε ο κ. Παππάς. 
Η Νέα ∆ηµοκρατία επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ 
και τον Νίκο Παππά, αναφέροντας πως πέρα 
από «µαύρο χρήµα» στην Κουµουνδούρου 
είχαν ειδίκευση και στο µοίρασµα ποσοστών 
καναλαρχών.
Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ έπαθε… αφωνία 
και δεν έχει απαντήσει ακόµη, αν πίσω από 
τον κωδικό Α2 κρύβεται πράγµατι ο Αρτέµης 
Αρτεµίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κάλεσε τον 
Νίκο Παππά να απαντήσει αν πράγµατι έστειλε 
το SMS και αν εκτός από τηλεοπτικές άδειες… 
µοίραζε και τις µετοχές στα κανάλια!
Το βέβαιο, πάντως είναι ότι µέχρι τις κάλπες, 
έχουµε να µάθουµε πολλά ακόµα για τα έργα και 
τις ηµέρες της ΠΦΑ και τα στελέχη της. 
Έπονται κι άλλες αποκαλύψεις…
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αποφύγει τις δεύτερες εκλογές επι-
διώκοντας να παγιδέψει τη Ν∆ σε 
µια κυβέρνηση συνεργασίας. Πο-
λιτικοί αναλυτές εκτιµούν ότι θα δι-
αµειφθεί ένα «blame game» για το 
ποιος θα αναλάβει την ευθύνη και 
θα οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες 
εκλογές και το Μέγαρο Μαξίµου εµ-
φανίζεται έτοιµο να διαχειριστεί µια 
τέτοια κατάσταση.

Σε αυτή την τακτική αποδίδεται 
από ορισµένους η πρόσφατη ανα-
φορά του Γιώργου Γεραπετρίτη στο 
capital.gr για «σχετική πολιτική εγ-
γύτητα µε τον προγραµµατικό λόγο 
του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ» µε τον αστε-
ρίσκο ότι «χρειάζονται δύο για να 
χορέψουν το τανγκό». ∆ιότι, χρει-
άζεται, όπως σηµείωσε να υπάρχει 
«αντίστοιχη διαβουλευτική διάθε-
ση» και από την άλλη πλευρά, την 
ώρα που άλλα στελέχη του Μεγά-
ρου Μαξίµου σχολιάζουν σκωπτικά 

ότι «ο Ανδρουλάκης διώχνει όποιον 
µαθαίνει ότι µπορεί να µιλήσει µα-
ζί µας».   

 
Ισχυρό προβάδισµα 
Πάντως, η Ν∆ εισέρχεται στο 2023 
µε ισχυρό προβάδισµα έναντι του 
ΣΥΡΙΖΑ που δικαιολογεί την αισι-
οδοξία που εκφράζεται για την τε-
λική έκβαση των εκλογών. Τρεις 
δηµοσκοπήσεις που δηµοσιεύτη-
καν τις τελευταίες ηµέρες πιστο-
ποιούν την πολιτική κυριαρχία της, 
καθώς και την υπεροχή του Κυριά-
κου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη 
Τσίπρα. 

Η Opinion Poll για το TheToc 
καταγράφει διαφορά 7,8% µε την 
πρόθεση ψήφου στο 32,6% και 
στο 24.8% αντίστοιχα, η Alco για 
τον Alpha 6,9% µε 31% και 24,1% 
για τα δύο κόµµατα και η Metron 
Analysis για το Mega στην εκτίµη-

ση ψήφου δίνει 36,4% στη Ν∆ και 
27,5% στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Την ίδια ώρα, όλες οι µετρή-
σεις καταγράφουν ένα ποσοστό 
αναποφάσιστων που κυµαίνεται 
από 11-15% και η τελική του από-
φαση θα καθορίσει και το ποσο-
στό που θα επιτύχουν τα κόµµατα 
στην κάλπη. Συνεργάτες του πρω-
θυπουργού εκτιµούν ότι η Ν∆ µπο-
ρεί να προσεγγίσει και να πείσει µε 
την καµπάνια της και τα διλήµµα-
τα της προεκλογικής περιόδου πε-
ρίπου το 40% εξ αυτών. Κάτι τέτοιο 
είναι προφανές ότι θα αυξήσει την 
δυναµική της και βέβαια θα την βο-
ηθήσει να επιτύχει το ποσοστό της 
αυτοδυναµίας. 

Οι Κεντρώοι ψηφοφόροι 
Ενισχυτικό σε αυτή την αντίληψη εί-
ναι το εύρηµα της Opinion Poll για 
τους κεντρώους ψηφοφόρους. Η ικα-

νοποίηση από τις κυβερνητικές πο-
λιτικές σε αυτή το κρίσιµο εκλογικό 
µέγεθος είναι 42,8%, γεγονός που 
δείχνει την πρόσβαση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη σε ένα κοµµάτι ψη-
φοφόρων που αντιµετωπίζει µε κρι-
τική διάθεση τα πολιτικά κόµµατα και 
καθορίζει την απόφαση του µε βάση 
τις ασκούµενες πολιτικές και κυρίως 
την εκτίµηση του για το ποιο από αυ-
τά µπορεί να εγγυηθεί την πορεία της 
χώρας. Στην ίδια µέτρηση, ο κ. Μη-
τσοτάκης προηγείται στην δυνατότη-
τα διαχείρισης κρίσιµων κυβερνητι-
κών τοµέων έναντι του Α. Τσίπρα. 
Πιο µεγάλη είναι η υπεροχή στα θέ-
µατα εξωτερικής πολιτικής µε 58.3% 
έναντι 18.1%, στο Μεταναστευτικό 
µε 48.4% έναντι 19.3%, στα θέµατα 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε 47.5% 
έναντι 22.7%, στην αντιµετώπιση 
των φαινοµένων βίας και εγκληµα-
τικότητας µε 46.2% έναντι 18.6%.

Το δίληµµα Μητσοτάκης
ή Τσίπρας
Το δίληµµα Μητσοτάκης ή Τσίπρας 
θα είναι κυρίαρχο στην καµπάνια της 
Ν∆ µε την ταυτόχρονη ανάδειξη του 
τι έγινε την τετραετία 2015-2019 και 
τι κατά την περίοδο 2019-2023. Στο 
πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι θεµατι-
κές συνεντεύξεις που θα δοθούν από 
τον πρωθυπουργό, αρχής γενοµένης 
από την προσεχή ∆ευτέρα µε θέµα 
την οικονοµία και την ανάπτυξη. Ο κ. 
Μητσοτάκης δεν θα σταθεί µόνο στα 
πεπραγµένα της κυβέρνησης του, αλ-
λά, κυρίως στο τι θα πράξει την δεύ-
τερη τετραετία αν τον εµπιστευτεί εκ 
νέου ο ελληνικός λαός, ποντάροντας 
στο θετικό αφήγηµα. «Κανείς δεν σε 
ψηφίζει µε βάση το τι έκανες, αλλά µε 
βάση το τι θα κάνεις», όπως σηµειώ-
νουν συνεργάτες του, υπογραµµίζο-
ντας ότι η έµφαση θα δοθεί στην αύ-
ξηση των µισθών.

Ο στόχος της 
αυτοδυναµίας είναι 

«απολύτως εφικτός», 
όπως διαµηνύουν 
συνεργάτες του κ. 

Μητσοτάκη, οι οποίοι 
µε βάση τα στοιχεία 

µετρήσεων που 
έχουν στη διάθεση 

τους, κρίνουν ότι 
η κυβερνητική 

παράταξη µπορεί 
να περάσει πάνω 
από τον πήχη του 
εκλογικού µέτρου 

και να ανανεώσει την 
θητεία της
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A
γώνα µέχρις εσχάτων έχει 
αρχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει 
των εκλογών. Τίποτα δεν 
τον σταµατά, προκειµένου 

να φέρει το ποθητό αποτέλεσµα στον 
πρώτο γύρο που δεν είναι άλλο από 
ένα ποσοστό πάνω από  το 30% και 
όσο πιο κοντά στη Ν∆. 

Έτσι θα µπορέσει να µπει στο παι-
χνίδι, να αµφισβητήσει τη δυναµική 
της για αυτοδυναµία και να κοιτάξει 
την πρώτη θέση στις εκλογές του Μα-
ΐου. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού 
παίζει επικίνδυνα παιχνίδια µε τον αρ-
χηγό των Ενόπλων ∆υνάµεων, «ανα-
σταίνει» το πολιτειακό παρελθόν µε την 
κηδεία του τέως και αρνείται ακόµα και 
να αποδεχτεί την τροπολογία για τη µη 
συµµετοχή εγκληµατικών οργανώσε-
ων, όπως το κόµµα του Κασιδιάρη, στις 
εκλογές.  

Μια θετική πειστική πρόταση, ένα 
ουσιαστικό σύνθηµα για το µέλλον του 
ελληνικού λαού και της χώρας, δεν εγ-
γράφεται στην ατζέντα του  κ. Τσίπρα.  
Ιστορικά από την αριστερά, το µόνο 
σύνθηµα που συνεπήρε τους πολίτες 
ήταν το  “

«θα καταργήσουµε το µνηµόνιο 
µε ένα νόµο και ένα άρθρο».  Από τό-
τε αδυνατούν  να βρουν κάτι παρόµοι-
ας έντασης και πλειοψηφικής αποδο-
χής,  καθώς  η απογοήτευση από το 
εµπαιγµό του Τσίπρα, που ένιωσαν οι 
ψηφοφόροι του  ΣΥΡΙΖΑ και γενικό-
τερα η κοινωνία τότε, παραµένει ακό-
µα ισχυρή.

«Γκρίζα» η εικόνα Τσίπρα 
στις δηµοσκοπήσεις
Αυτό αποτυπώνεται και στις δηµοσκο-
πήσεις, που παρότι το αντιΣΥΡΙΖΑ 
µέτωπο σε επίπεδο κοµµατικών µηχα-
νισµών έχει χαλαρώσει,  ζει και βασι-
λεύει στην κοινωνία. Στο ερώτηµα της 
εταιρείας ALCO πως θα ήταν σήµερα 
η κατάσταση αν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, το 41% δηλώνει χειρότερα και  µό-
λις 23% αναφέρει καλύτερα. Ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον είναι το στοιχείο  πως το  
«χειρότερα» αυξήθηκε κατά έξι µονά-
δες από το 35% του περασµένου Νο-
εµβρίου.

H ίδια εικόνα καταγράφεται και 
στη δηµοσκόπηση της Opinion Poll. 
Σε ερώτηση για τη στήριξη των πολι-
τών στην ακρίβεια το 48.1% δηλώνει 
πολύ και αρκετά ικανοποιηµένο από 
την στάση και τα µέτρα της Κυβέρνη-
σης για την αντιµετώπιση της.  Μόνο 
το 21.5% δηλώνει ότι θα ήταν καλύτε-
ρα τα πράγµατα αν είχαµε κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ, µε το 71.5% (!!!) να έχει αντί-
θετη άποψη.

Εκεί που παίρνει ελαφρά «κεφά-
λι» ο κ. Τσίπρας, αφορά το ερώτηµα 
για τη διαφθορά. Αλλά µετά τις απο-
καλύψεις της γραµµατέως - µε ονοµα-
τεπώνυµο κι όχι µε κουκούλα- για τις 

σακούλες µε τα χαρτονοµίσµατα που 
πήγαιναν από το γραφείο Καλογρί-
τσα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ  και το 
sms του κ. Παππά που όριζε τα ποσο-
στά των επιχειρηµατιών για το  ΣΥΡΙ-
ΖΑίικο κανάλι, εκτιµάται πως η εικόνα 
του «τιµητή» των πάντων θα τραυµατι-
στεί βαριά.

«Εµµονές» µε τον κ. Φλώρο
Ο πανικός είναι κακός σύµβουλος και 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αντί να ασχο-
λείται µε τα προβλήµατα των πολιτών, 
«στύβει» την επικαιρότητα για να βρει 
επιχειρήµατα και να πλήξει την εικόνα 
της κυβέρνησης και του πρωθυπουρ-
γού.

Η εµµονή του ΣΥΡΙΖΑ στη στοχο-
ποίηση του κ. Φλώρου αρχηγού των 
Ε.∆. της χώρας και η πίεση που του 
ασκείται  να παραιτηθεί, για να υπο-
νοµευθεί η εικόνα του  κ. Μητσοτάκη, 
δεν είναι  µόνο ένα επικίνδυνο παιχνί-
δι, αλλά καθηµερινά  αποβαίνει και  σε 
βάρος του, αρχίζει, ήδη, να τον  «κατα-
πίνει» δηµοσκοπικά.  

∆εν πρόκειται  όµως για µια πρω-
τόγνωρη τακτική. Στην αριστερά πα-
ραµένουν οι παλιές συνήθειες που 
έπαιζαν «βρώµικα», υπόγεια , ΚΥΠα-
τζίδικα παιχνίδια ακόµα και κατά των 

ίδιων των συντρόφων τους, τους εξόρι-
ζαν, τους υπονόµευαν, τους διαπόµπευ-
αν, αν ξέφευγαν από τη «γραµµή». Η 
ιστορία της ελληνικής αριστεράς του 
20ου αιώνα έχει πολλές σκοτεινές πτυ-
χές, γραµµένη µε  ίντριγκες, αλληλο-
καρφώµατα και εξορίες «συντρόφων». 
Αυτή την σκοτεινή  και εµµονική τακτι-
κή ακολουθεί και σήµερα η ριζοσπα-
στική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, προκει-
µένου να εξοντώσει τον αντίπαλο της.

Αλλά ακόµα, κι αν όντως παρακο-
λουθείτο ο αρχηγός των ενόπλων δυ-
νάµεων, θεωρείται τουλάχιστον ύπο-
πτο να γίνεται αντικείµενο δηµόσιας 
κοµµατικής εκµετάλλευσης, αντί σο-
βαρής εσωτερικής έρευνας.  Ο στόχος  
του κ. Τσίπρα είναι προφανής. Ζητά  
την παραίτηση Φλώρου  από το αξίω-
µα του για να οδηγήσει σε παραίτηση 

τον Μητσοτάκη πριν από τις εκλογές. 
Γνωρίζει πως δεν µπορεί να τις κερδί-
σει µε αυτόν απέναντι του. Άλλωστε η 
δηµοσκόπηση της METRON Analysis 
επιβεβαιώνει αυτή την υπόθεση. Στο 
ερώτηµα ποιός είναι καταλληλότερος 
για πρωθυπουργός, οι ερωτηθέντες 
απάντησαν κατά 37% ο κ. Μητσοτά-
κης και µόνο κατά 18% ο κ. Τσίπρας.

Double score! Πάλι κάτω και από 
τις επιδόσεις του κόµµατος του.

“∆ούρειος Ίππος”
ή  επικίνδυνα ανόητος;
Μόνο, που στην άλλη πλευρά του Αι-
γαίου, ο Ερντογάν θα τρίβει τα χέρια 
του, για µια τέτοια εξέλιξη που θα απο-
σταθεροποιήσει τη χώρα και θα φέρει 
σε αναστάτωση τις Ένοπλες ∆υνάµεις. 
Ήδη στην  Τουρκία τα µέσα ενηµέρω-
σης, µε πρώτο το  επίσηµο πρακτορείο 
των Τούρκων Anadolu, αναµετέδωσαν 
τις  κατηγορίες του κ. Τσίπρα για τις πα-
ρακολουθήσεις Φλώρου αλλά και τις 
φήµες για το ανύπαρκτο «µαύρο χρήµα»  
µε το οποίο, δήθεν, αγόρασε σπίτι για την 
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Έχει κολλήσει τη βελόνα στις υποκλοπές, ανοίγει ανύπαρκτα θέµατα µε τον 
εκλιπόντα τέως και επιδίδεται σε βρώµικο πόλεµο κατά του στρατηγού, αρχηγού των 
Ενόπλων ∆υνάµεων και την ίδια ώρα ο Ερντογάν χαµογελάει µε αυτά που ακούει 
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

H ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ 
ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ κ. ΤΣΙΠΡΑ 

Ο πανικός είναι κακός σύµβουλος και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
αντί να ασχολείται µε τα προβλήµατα των πολιτών, «στύβει»

την επικαιρότητα για να βρει επιχειρήµατα και να πλήξει
την εικόνα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού



κόρη του, ο στρατηγός. Σπίτι, που τελικά, 
αγόρασε ο γαµπρός του µε δανεισµό  κι 
όχι µε «µαύρο χρήµα» όπως έγραψε ο φι-
λικός Τύπος του κ. Τσίπρα.  

Γιατί παίζει τόσο επικίνδυνα
παιχνίδια ο κ. Τσίπρας;  
Η απάντηση έρχεται από το παρελ-
θόν του. Το 2015  λίγο έλειψε να βγά-
λει τη χώρα από την ευρωζώνη, να τυ-
πώσει… δραχµές και αναζητούσε για 
το σχέδιο του  βοήθεια στη Ρωσία, το 
Ιράν και την Κίνα.

 Λίγα χρόνια αργότερα µε ανώνυ-
µους  «κουκουλοφόρους» µάρτυρες 
που µάζεψε δεξιά και αριστερά έστη-
σε «κρεµάλες» για δέκα πολιτικά πρό-
σωπα , πρώην πρωθυπουργούς και 
υπουργούς για την υπόθεση Novartis. 
Οι υποθέσεις τους πήγαν στο αρχείο, 
οι καταθέσεις αποδείχθηκαν ψευδείς  
και κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ζήτη-
σε συγνώµη. Θα σταµατήσει τώρα που 
κρίνεται το προσωπικό του µέλλον; 

Ήδη όµως η εικόνα του κ. Τσίπρα 
σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής, άµυ-

νας και ασφάλειας της χώρας έχει κα-
ταποντιστεί  µετά τις λαθεµένες επιλο-
γές  του,  να µην  ψηφίσει στη Βουλή 
τις αµυντικές συµφωνίες µε Γαλλία και 
ΗΠΑ,  τους νέους εξοπλισµούς, ακόµα 
και την ιδιαίτερα στρατηγική συµφω-
νία  Ελλάδας -Αιγύπτου για την ΑΟΖ.  
Πριν ένα µήνα δεν ψήφισε  ούτε καν  
τον αµυντικό προϋπολογισµό της χώ-
ρας, σε µια περίοδο που ο Ερντογάν 
καυχιέται πως  µπορεί να στείλει τους 
πυραύλους του στην Αθήνα, ως άλλος 
Χίτλερ.  

Γί  αυτό στη  δηµοσκόπηση της 
Opinion Poll για το The Toc και στην 
ερώτηση ποιός µπορεί να διαχειριστεί 
καλύτερα τα θέµατα εξωτερικής πο-
λιτικής και ασφάλειας της χώ-
ρας,  ο Μητσοτάκης θεωρεί-
ται καταλληλότερος από 
το 58.3%, µε τον αρχη-
γό του ΣΥΡΙΖΑ να 
τον αποδέχεται 
µόνο το 18,1% 

, ποσοστό µικρότερο και από 
αυτό του κόµµατος του.

Επί «πτώµατος»
τέως  βασιλέως
Η φράση «πατάω επί 
πτωµάτων» σηµαίνει ότι  
είµαι  αδίστακτος και θα 
κάνω τα πάντα για να εξυ-
πηρετήσω το προσωπι-

κό µου συµφέρον. Κι ο  ΣΥΡΙΖΑ «πά-
τησε» επί του νεκρού «τέως»  για να 
σηκώσει σκόνη, χωρίς κανείς να  κα-
ταλάβει τί ακριβώς ήθελε να καταφέ-
ρει η Κουµουνδούρου. 
-Να αποδείξει ότι ο Μητσοτάκης είναι 
φιλοβασιλικός;
-Να δηµιουργήσει εσωκοµµατικά προ-
βλήµατα στη Ν∆;
 -Να επαναφέρει το διχασµό µέσα από 
την «ανάσταση» του  νεκρού πολιτεια-
κού ζητήµατος; 
 -Η µήπως πρόκειται για ετεροχρονι-
σµένο µίσος κατά του τέως βασιλιά; 

Όπως και να έχει «πάτησαν επί 
πτωµάτων» και γέµισαν τα τηλεοπτι-
κά παράθυρα µε ανόητες συζητήσεις, 
περιττές κακίες και αραχνιασµένες 
ιστορίες. 

Μέτωπο κατά Τσίπρα
στην κοινωνία
Στην Κουµουνδούρου, φαίνεται πως, 
δεν διαβάζουν τις δηµοσκοπήσεις για 
να µην στεναχωρηθούν. Η αλήθεια 
είναι πως δεν θα τους χαροποίησαν 
τα στοιχεία των δυο νέων και πρώ-
των δηµοσκοπήσεων του εκλογικού 
έτους 2023 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προη-
γείται καθαρά στη δυνατότητα διαχεί-
ρισης των πιο κρίσιµων κυβερνητικών 
τοµέων, έναντι του Α. Τσίπρα. Πέραν 
της εξωτερικής πολιτικής και άµυνας 
και της στήριξης των καταναλωτών, 
προηγείται µε διαφορά στο Μετανα-
στευτικό µε 48.4% έναντι 19.3%, στα 
θέµατα Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε 
47.5% έναντι 22.7%, στην αντιµετώπι-
ση των φαινοµένων βίας και εγκληµα-
τικότητας µε 46.2% έναντι 18.6% 

Ο κ. Τσίπρας φαίνεται, πως  έχει 
παγιδευτεί στην υπόθεση των υπο-
κλοπών και έχει ξεχάσει τις ανάγκες 
της χώρας και των πολιτών. ∆είχνει 
πολιτικά αδύναµος να αντιστρέψει την 
εικόνα  που έχουν οι πολίτες  γι αυτόν, 
καθώς σε υψηλότατα ποσοστά δεν τον 
εµπιστεύονται ούτε για την άµυνα της 
χώρας, ούτε στην  εξωτερική πολιτι-
κή της και βεβαίως, ούτε για την οι-
κονοµία, την ανάπτυξη και την ευηµε-
ρία τους. 

Αυτή η εικόνα του αρχηγού της αξι-
ωµατικής αντιπολίτευσης δεν πρέπει 
να ξεγελά και να καθησυχάζει το Μέ-
γαρο Μαξίµου. Ο δρόµος προς την αυ-
τοδυναµία, για τη Ν∆, µε  µια κυβέρ-
νηση που έχει τραυµατιστεί κατά την 

τετραετή  διακυβέρνηση της χώρας, 
από τα λάθη της και τις ελλείψεις 
της, δεν είναι καθόλου εύκολος.  Η 
Ν∆ δεν πρέπει να είναι η επιλο-
γή του χειρότερου κακού για τους 
ψηφοφόρους, αν θέλει να κυβερ-
νήσει ακόµα τέσσερα χρόνια.
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νας και ασφάλειας της χώρας έχει κα-
ταποντιστεί  µετά τις λαθεµένες επιλο-
γές  του,  να µην  ψηφίσει στη Βουλή 
τις αµυντικές συµφωνίες µε Γαλλία και 
ΗΠΑ,  τους νέους εξοπλισµούς, ακόµα 
και την ιδιαίτερα στρατηγική συµφω-
νία  Ελλάδας -Αιγύπτου για την ΑΟΖ.  
Πριν ένα µήνα δεν ψήφισε  ούτε καν  
τον αµυντικό προϋπολογισµό της χώ-
ρας, σε µια περίοδο που ο Ερντογάν 
καυχιέται πως  µπορεί να στείλει τους 
πυραύλους του στην Αθήνα, ως άλλος 
Χίτλερ.  

Γί  αυτό στη  δηµοσκόπηση της 
Opinion Poll για το The Toc και στην 
ερώτηση ποιός µπορεί να διαχειριστεί 
καλύτερα τα θέµατα εξωτερικής πο-
λιτικής και ασφάλειας της χώ-
ρας,  ο Μητσοτάκης θεωρεί-
ται καταλληλότερος από 
το 58.3%, µε τον αρχη-
γό του ΣΥΡΙΖΑ να 
τον αποδέχεται 
µόνο το 18,1% 

, ποσοστό µικρότερο και από 
αυτό του κόµµατος του.

Επί «πτώµατος»
τέως  βασιλέως
Η φράση «πατάω επί 
πτωµάτων» σηµαίνει ότι  
είµαι  αδίστακτος και θα 
κάνω τα πάντα για να εξυ-
πηρετήσω το προσωπι-

προηγείται µε διαφορά στο Μετανα-
στευτικό µε 48.4% έναντι 19.3%, στα 
θέµατα Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε 
47.5% έναντι 22.7%, στην αντιµετώπι-
ση των φαινοµένων βίας και εγκληµα-
τικότητας µε 46.2% έναντι 18.6% 

Ο κ. Τσίπρας φαίνεται, πως  έχει 
παγιδευτεί στην υπόθεση των υπο-
κλοπών και έχει ξεχάσει τις ανάγκες 
της χώρας και των πολιτών. ∆είχνει 
πολιτικά αδύναµος να αντιστρέψει την 
εικόνα  που έχουν οι πολίτες  γι αυτόν, 
καθώς σε υψηλότατα ποσοστά δεν τον 
εµπιστεύονται ούτε για την άµυνα της 
χώρας, ούτε στην  εξωτερική πολιτι-
κή της και βεβαίως, ούτε για την οι-
κονοµία, την ανάπτυξη και την ευηµε-
ρία τους. 

Αυτή η εικόνα του αρχηγού της αξι-
ωµατικής αντιπολίτευσης δεν πρέπει 
να ξεγελά και να καθησυχάζει το Μέ-
γαρο Μαξίµου. Ο δρόµος προς την αυ-
τοδυναµία, για τη Ν∆, µε  µια κυβέρ-
νηση που έχει τραυµατιστεί κατά την 

τετραετή  διακυβέρνηση της χώρας, 
από τα λάθη της και τις ελλείψεις 
της, δεν είναι καθόλου εύκολος.  Η 
Ν∆ δεν πρέπει να είναι η επιλο-
γή του χειρότερου κακού για τους 
ψηφοφόρους, αν θέλει να κυβερ-
νήσει ακόµα τέσσερα χρόνια.

∆εν είναι τυχαίο, πως
η ιστορία της ελληνικής 
αριστεράς του 20ου 
αιώνα έχει πολλές 
σκοτεινές πτυχές, 
γραµµένη µε  ίντριγκες, 
αλληλοκαρφώµατα και 
εξορίες «συντρόφων». 
Αυτή την σκοτεινή  
και εµµονική τακτική 
ακολουθεί και σήµερα
η ριζοσπαστική αριστερά
του ΣΥΡΙΖΑ,
προκειµένου να εξοντώσει 
τον αντίπαλο της
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Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου

Τ
ι σχέση έχει η Πατρών 
– Πύργου µε τις εκλογές 
που έρχονται; Κι όµως, 
«Η Αχαΐα αποτελεί ίσως 

το καλύτερο πεδίο πάνω στο οποίο 
οι πολίτες µπορούν να συγκρίνουν 
τις δεσµεύσεις, τις πράξεις και τα 
έργα της δικής µας κυβέρνησης µε 
εκείνα της προηγούµενης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ» δηλώνει ο υφυπουργός εξω-
τερικών και βουλευτής Αχαΐας, Αν-
δρέας Κατσανιώτης.

Ταυτόχρονα τονίζει ότι «η πρώ-
τη κάλπη είναι αυτή που θα καθο-
ρίσει τις εξελίξεις» υπογραµµίζοντας 
ταυτόχρονα ότι τα κοινοβουλευτικά 
κόµµατα έχουν καθήκον να ορθώ-
σουν δηµοκρατικό ανάχωµα για να 
αποκλείσουν από τις εκλογές κόµµα-
τα όπως αυτό του Ηλία Κασιδιάρη.

n  Πριν τη δεύτερη κάλπη, έρχε-
ται η πρώτη και η αίσθηση που 
υπάρχει είναι ότι δεν έχει δοθεί 
τόσο µεγάλη βαρύτητα από τη 
Ν∆ σε αυτή. Ποιο τελικά είναι το 
πρόταγµα της πρώτης κάλπης; 
Επίσης, αν δεν επιτευχθεί αυτο-
δυναµία στη δεύτερη κάλπη, τί 
µέλλει γενέσθαι; 
Έχουµε µπει στην τελική ευθεία 
των εθνικών εκλογών που όλα δεί-
χνουν πως θα γίνουν σε δύο στάδια 
τα οποία θα καθορίσουν σε µεγάλο 
βαθµό αν η πατρίδα µας θα συνεχί-
σει να βαδίζει µε σιγουριά και στα-
θερότητα εν µέσω ακραίων εξωτερι-
κών απειλών και εξωγενών κρίσεων 
ή θα µπει σε απρόβλεπτες περιπέτει-
ες. ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι 
το αποτέλεσµα της πρώτης κάλπης 
είναι αυτό που θα καθορίσει τις εξε-

λίξεις. Εµείς εργαζόµαστε ώστε την 
πρώτη Κυριακή να έχουµε ένα ισχυ-
ρό αποτέλεσµα που να σηµατοδοτεί 
καθαρά την δυνατότητά µας να πε-
τύχουµε αυτοδυναµία στην δεύτερη 
αναµέτρηση. Αυτός είναι ο δικός µας 
στόχος για την επίτευξη του οποίου 
εργαζόµαστε από την πρώτη ηµέ-
ρα που αναλάβαµε καθήκοντα, από 
τον Ιούλιο του 2019. Γιατί γνωρίζαµε 
και εξακολουθούµε να πιστεύουµε 
ότι στο τέλος της θητείας µας θα κρι-

θούµε από τον λαό για το σύνολο του 
έργου µας. Θα κριθούµε για την αξι-
οπιστία µας αλλά και για το σχέδιό 
µας για την επόµενη τετραετία. Την 
περίοδο 2019 – 2023 καταφέραµε 
και υλοποιήσαµε όλες τις προεκλο-
γικές µας δεσµεύσεις. Μειώθηκαν 

φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, 
δηµιουργήθηκαν νέες καλές θέ-
σεις εργασίας, η ανεργία περιορί-
στηκε σηµαντικά ενώ ενισχύθηκε η 
διπλωµατική και αποτρεπτική ισχύς 
της πατρίδας. Καταφέραµε να θω-
ρακίσουµε την οικονοµία, τα σύνο-
ρα της Ελλάδας, να µεγαλώσουµε 
την επικράτειά µας µε τις συµφωνί-
ες για την ΑΟΖ µε Ιταλία και Αίγυ-
πτο και όλα αυτά εν µέσω σφοδρών 
κρίσεων που κλυδώνισαν άλλες πιο 
ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες. Απευ-
θυνόµαστε λοιπόν στους πολίτες όχι 
µε κούφια λόγια και θολές υποσχέ-
σεις. Απευθυνόµαστε µε τα έργα και 
τις πράξεις µας σε όλους τους Έλλη-
νες πολίτες που ζητούν προσωπική 
και συλλογική προκοπή, που δεν θέ-
λουν να γυρίσουν σε οδυνηρές επο-
χές όπως του 2015. Μαζί τα καταφέ-
ραµε τα τελευταία 4 χρόνια, µαζί θα 
πετύχουµε περισσότερα και την επό-
µενη περίοδο. Θα ήταν ευχής έργο 
να έχουµε µια προεκλογική περίοδο 
κατά την οποία θα αντιπαρατεθούµε 
µε τα υπόλοιπα κόµµατα και κυρίως 
τον ΣΥΡΙΖΑ  για τα προγράµµατα 
και την αξιοπιστία µας. Εµείς πιστεύ-
ουµε ότι αυτό θέλουν να ακούσουν 
οι πολίτες. Βλέπουµε όµως ότι κάτι 
τέτοιο δεν συµβαίνει. ∆υστυχώς η 
αξιωµατική αντιπολίτευση επιλέγει 
τη λάσπη και την τοξικότητα. ∆εν θα 
την ακολουθήσουµε. Θα ήταν επί-
σης ευχής έργοη αξιωµατική αντι-
πολίτευση, ως ελάχιστη πράξη εθνι-
κής υπευθυνότητας, να άφηνε εκτός 
της τοξικής αντιπαράθεσης τους το-
µείς της εξωτερικής πολιτικής και της 
εθνικής άµυνας. Ιδίως αυτή την κρί-
σιµη περίοδο. Ούτε και αυτό συµβαί-

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ
(ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Ν∆)

«Θα αποτρέψουμε κάθε επιβουλή 
της εθνικής μας κυριαρχίας»

«Το να µιλάς ή να φωνάζεις χωρίς να προετοιµάζεσαι δεν αποτελεί στρατηγική. Αποτρεπτική στρατηγική
είναι η διπλωµατική και αµυντική ενίσχυση της πατρίδας µας. Είναι τα Rafale, οι Belhara,
οι συµµαχίες και οι αµυντικές συµφωνίες. ∆εν µας προκαλούν λοιπόν ανησυχία οι απειλές

της Τουρκίας γιατί είµαστε αποφασισµένοι και προετοιµασµένοι για κάθε ενδεχόµενο»

‘‘

Καταφέραµε να 
θωρακίσουµε την 

οικονοµία, τα σύνορα 
της Ελλάδας, να 

µεγαλώσουµε την 
επικράτειά µας µε τις 

συµφωνίες για την 
ΑΟΖ µε Ιταλία και 

Αίγυπτο και όλα αυτά 
εν µέσω σφοδρών 

κρίσεων που 
κλυδώνισαν άλλες

πιο ισχυρές 
ευρωπαϊκές χώρες
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νει. Οι πολίτες βλέπουν, κατανοούν, 
µας ζυγίζουν όλους και την Κυριακή 
των εκλογών θα µας κρίνουν. 

n  Εκλογές εκτός από εµάς έχει 
και ο Ερντογάν στην Τουρκία. Το 
«θα έρθουµε νύχτα» διατυπώνε-
ται ήδη εδώ και µήνες µε µεγάλη 
συχνότητα τόσο από τον Τούρ-
κο πρόεδρο όσο και από ανώ-
τατους αξιωµατούχους της χώ-
ρας του. Σας προβληµατίζει µια 
κλιµάκωση προκλήσεων που 
θα µπορούσε να οδηγήσει ακό-
µη και σε «θερµό» επεισόδιο εν 
όψει των εθνικών εκλογών της 
Τουρκίας; Ειδικά µάλιστα αν κά-
τι τέτοιο καλούνταν να αντιµετω-
πίσει ένας υπηρεσιακός πρωθυ-
πουργός στην Ελλάδα; 
Η κλιµάκωση της Τουρκίας είναι 
πρωτοφανής, ακραία και πολυεπί-
πεδη. Από την πλευρά µας απαντά-
µε στο σύνολο των παρανόµων και 
µονοµερών τουρκικών αιτιάσεων. 
∆ιεθνοποιούµε και οπτικοποιούµε 
τις τουρκικές προκλήσεις ώστε όλοι 
να γνωρίζουν ποιος είναι η δύνα-
µη σταθερότητας στην περιοχή και 
ποιος πυροδοτεί ακραίες εντάσεις. 
Θα συνεχίσουµε να λειτουργούµε 
µε σχέδιο και ψύχραιµα, µε αποκλει-
στικό γνώµονα τον σεβασµό στο ∆ι-
εθνές ∆ίκαιο και το ∆ιεθνές ∆ίκαιο 
της Θάλασσας. ∆εν µας παρασύ-
ρουν οι ρητορικές αντιπαραθέσεις. 
Όµως, δεν θα επιτρέψουµε σε καµία 
χώρα να µας προσβάλλει µε ανυπό-
στατα  σενάρια και ψευδείς ειδήσεις. 
Και όταν λέµε ότι δεν θα το επιτρέ-
ψουµε και πως θα αποτρέψουµε κά-
θε επιβουλή της εθνικής µας κυρι-

αρχίας και των κυριαρχικών µας 
δικαιωµάτων το εννοούµε.  Γνωρί-
ζετε ότι το να µιλάς ή να φωνάζεις 
χωρίς να προετοιµάζεσαι δεν αποτε-
λεί στρατηγική. Αποτρεπτική στρα-
τηγική είναι η διπλωµατική και αµυ-
ντική ενίσχυση της πατρίδας µας. 
Είναι τα Rafale, οι Belharra, οι συµ-
µαχίες και οι αµυντικές συµφωνί-
ες. ∆εν µας προκαλούν λοιπόν ανη-
συχία οι απειλές της Τουρκίας γιατί 
είµαστε αποφασισµένοι και προε-
τοιµασµένοι για κάθε ενδεχόµενο.
Προφανώς, η προεκλογική περίο-
δος ενισχύει ακόµα περισσότερο την 
πλειοδοσία εθνικιστικής ρητορικής 
από τα τουρκικά κόµµατα ενώ πα-
ράλληλα αυξάνεται ο κίνδυνος ατυ-
χήµατος ή ενδεχοµένως ενός εσκεµ-
µένου επεισοδίου. Απαιτείται λοιπόν 
επαγρύπνηση, εγρήγορση, οµόνοια 
και ψυχραιµία. 
 
n  Η κυβέρνηση της Ν∆ άνοιξε 
τον δρόµο για να ψηφίσουν οι 
οµογενείς µας, ωστόσο, τελικά 
δεν φαίνεται να µπορούν να ψη-
φίζουν πολλοί Έλληνες που ζουν 
εκτός Ελλάδος διότι έχουν µπει 
αρκετές προϋποθέσεις – περιορι-
σµοί. Γιατί συνέβη αυτό; Φοβά-
ται κάποιος µια αθρόα συµµετο-
χή των οµογενών µας;
Η Ν∆ προεκλογικά και στη συνέ-
χεια ως κυβέρνηση είπε το αυτονό-
ητο. Να διευκολύνουµε όλους τους 
Έλληνες που διαµένουν στο εξωτε-
ρικό και είναι εγγεγραµµένοι στους 
εκλογικούς καταλόγους να ψηφί-
σουν από τον µόνιµο τόπο κατοικί-
ας τους χωρίς προϋποθέσεις και πε-
ριορισµούς. ∆υστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ 

και τα υπόλοιπα κόµµατα της Αριστε-
ράς έδειξαν ότι φοβούνται τη ∆ηµο-
κρατία και εχθρεύονται τους Απόδη-
µους Έλληνες. Προέβαλαν αβάσιµα 
προσκόµµατα στη βούλησή µας να 
θεσµοθετήσουµε µία εκλογική δια-
δικασία που θα έδινε τη δυνατότη-
τα σε περισσότερους Έλληνες να 
λάβουν µέρος σε αυτή, γεγονός που 
µας οδήγησε στο σηµερινό συµβι-
βαστικό αποτέλεσµα.Τώρα, όµως, 
ο αγώνας στρέφεται στην πλήρη 
εφαρµογή του υφιστάµενου νόµου, 
εξαντλώντας τις πολλές δυνατότη-
τες που προσφέρει. Η σχετική ενη-
µερωτική καµπάνια του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών ξεκίνησε. Καλούµε 
όµως και τους συµπατριώτες µας στο 
εξωτερικό να προβούν στην ανάλο-
γη κινητοποίηση. Τα εµπόδια που 
τους έθεσε η Αριστερά, µπορούµε 
να τα καταργήσουµε µαζί στην επό-
µενη Βουλή η οποία για πρώτη φο-
ρά θα έχει βουλευτές µέλη του Από-
δηµου Ελληνισµού. 

n  Το τελευταίο διάστηµα έχει 
προκύψει µια πολιτική και νοµι-
κή  συζήτηση για τον αν µπορεί 
να µετέχει στις εκλογές το κόµ-
µα του καταδικασµένου  για συµ-
µετοχή σε εγκληµατική οργάνω-
ση Ηλία Κασιδιάρη. Ποια είναι η 
άποψή σας;
Η άποψη της παράταξής µου και η 
δική µου προσωπικά είναι ξεκάθα-
ρη. Όσο ανεκτικό και αν είναι το πο-
λίτευµά µας, όλοι κατανοούµε ότι 
εγκληµατικές οργανώσεις, ναζιστι-
κά µορφώµατα και καταδικασµένοι 
για συµµετοχή σε εγκληµατική ορ-
γάνωση δεν µπορούν να µετέχουν 
στις εκλογές ακόµα και αν εφευρί-
σκουν παραθυράκια, κερκόπορ-
τες ή αχυρανθρώπους για να ξεγε-
λάσουν τους θεσµούς. Οφείλουµε 
λοιπόν όλοι εµείς, ο πολιτικός κό-
σµος, τα κοινοβουλευτικά κόµµατα 
να ορθώσουµε δηµοκρατικό ανά-
χωµα. Θεωρώ ότι αποτελεί καθή-

κον µας. Η ρύθµιση που προανήγ-
γειλε ο πρωθυπουργός και η οποία 
έχει ήδη δοθεί στα κόµµατα θα απο-
τελέσει τη βάση ώστε  να καταλήξου-
µε σε ένα συναινετικό αποτέλεσµα. 
Προφανώς είναι µια λεπτή συνταγ-
µατική ισορροπία την οποία όµως 
όλοι µας πρέπει να υπηρετήσουµε 
χωρίς µικροκοµµατικούς ή προκε-
λογικούςτακτικισµούς. Όλοι µας θα 
κριθούµε από την στάση µας.

n  Κατά την τελευταία επίσκεψη 
του Πρωθυπουργού στην Αχα-
ΐα, την εκλογική σας περιφέρεια, 
παρουσιάστηκαν οι 5 στρατηγι-
κοί στόχοι για την «Πάτρα 2030». 
Ποια έργα ξεχωρίζετε ως εκείνα 
που θα µεταµορφώσουν την πε-
ριοχή; 
Η Αχαΐα αποτελεί ίσως το καλύτε-
ρο πεδίο πάνω στο οποίο οι πολίτες 
µπορούν να συγκρίνουν τις δεσµεύ-
σεις, τις πράξεις και τα έργα της δικής 
µας κυβέρνησης µε εκείνα της προ-
ηγούµενης του ΣΥΡΙΖΑ. Θυµηθείτε 
µόνο το ιστορικό της Πατρών – Πύρ-
γου, ένα έργο που επί ΣΥΡΙΖΑ είχε 
µετατραπεί σε γεφύρι της Άρτας. Επί 
των δικών µας ηµερών διορθώθη-
καν οι αστοχίες, βρέθηκαν τα απα-
ραίτητα κονδύλια και ξεκίνησαν τα 
έργα ενώ ήδη οι εργασίες είναι 3 µή-
νες µπροστά από το χρονοδιάγραµ-
µα. Απευθυνόµαστε λοιπόν στους 
πολίτες όχι µε µουσαµάδες και κενές 
υποσχέσεις αλλά µε απτές πράξεις. 
Με αυτή την βασική αρχή αξιοπιστί-
ας και εµπιστοσύνης ο πρωθυπουρ-
γός παρουσίασε ένα χαρτοφυλάκιο 
80 και πλέον έργων, για τα οποία 
θα διατεθούν πόροι που υπερβαί-
νουν τα 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, 
µε στόχο την αξιοποίηση των µεγά-
λων πλεονεκτηµάτων της Αχαΐας, 
την τόνωση της αναπτυξιακής προο-
πτικής της και τη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής των πολιτών. Εκτός από 
την Πατρών – Πύργου, δροµολογή-
θηκαν µεγάλα έργα όπως  ύδρευ-
σης και άρδευσης και η κατασκευή  
ταχείας σιδηροδροµικής σύνδεσης 
ανάµεσα στην Αθήνα και στο λιµά-
νι της Πάτρας.

‘‘«Η Αχαΐα αποτελεί ίσως το καλύτερο πεδίο
πάνω στο οποίο οι πολίτες µπορούν
να συγκρίνουν τις δεσµεύσεις, τις πράξεις
και τα έργα της δικής µας κυβέρνησης µε εκείνα 
της προηγούµενης του ΣΥΡΙΖΑ»

– Απευθυνόµαστε µε 
τα έργα και τις πράξεις 
µας σε όλους τους 
Έλληνες πολίτες που 
ζητούν προσωπική και 
συλλογική προκοπή

– Στο τέλος της θητείας 
µας θα κριθούµε από 
τον λαό για το σύνολο 
του έργου µας. Θα 
κριθούµε για την 
αξιοπιστία µας αλλά 
και για το σχέδιό 
µας για την επόµενη 
τετραετία

– Αποτρεπτική 
στρατηγική είναι 
η διπλωµατική και 
αµυντική ενίσχυση της 
πατρίδας µας. Είναι τα 
Rafale, οι Belharra, 
οι συµµαχίες και οι 
αµυντικές συµφωνίες.

‘‘

‘‘
‘‘



Ν
α ρίξουµε µια µακροσκοπική 
µατιά στο σύνολο του πολιτι-
κού µας σκηνικού; Που βρισκό-
µαστε και προς τα πού κινούµα-

στε; Πιστεύω ότι µια τέτοια συνθετική µατιά 
είναι απολύτως απαραίτητη, διότι οι πολιτι-
κές δυνάµεις κάνουν παράλληλους µονολό-
γους σε διαφορετικά πεδία. 

Η Ν∆ προτάσσει την οικονοµική ανά-
πτυξη, ο ΣΥΡΙΖΑ την ακρίβεια. Η κυβέρ-

νηση βάζει ψηλά τα εθνικά ζητήµατα, ο 
ΣΥΡΙΖΑ επιµένει στις υποκλοπές. Ο Μη-
τσοτάκης διαρκώς αναφέρεται στην οικονο-
µική υποβοήθηση που δίνει στα νοικοκυριά, 
ο Τσίπρας προτιµά να µιλά για θέµατα δη-
µοκρατίας. Το καλάθι του νοικοκυριού ενα-
ντίον της γνωµοδότησης Ντογιάκου. Σαν 
οι δυο πολιτικοί µονοµάχοι να µιλούν δυο 
εντελώς διαφορετικές γλώσσες που δεν τέ-
µνονται πουθενά. 

Όµως το αποτέλεσµα των εκλογών θα 
κριθεί επί του συνόλου των προηγούµενων 
πεπραγµένων και των µελλοντικών αναµε-
νοµένων των κοµµάτων, όχι πάνω σε κάποιο 
επί µέρους ζήτηµα, όσο κορυφαίο ή σοβαρό 
κι αν το θεωρεί η µια ή η άλλη πλευρά. Για 
παράδειγµα, πολύ θα ήθελε ο Μητσοτάκης 
να εστιαστεί η εκλογική µάχη στην ενδυ-
νάµωση της εθνικής µας ισχύος έναντι της 
Τουρκίας, όπως πολύ θα ήθελε ο Τσίπρας 
να µην αποµακρυνθεί η προεκλογική συζή-
τηση από την ΕΥΠ και την ΑΑ∆Ε. Όµως ο 
ψηφοφόρος δεν θα κρίνει έτσι. Η ζυγαριά 
στην οποία θα βάλει τα υπέρ και τα κατά της 
κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης θα εί-
ναι πολυσυλλεκτική. Θα τα έχει όλα µέσα. 

Η –ενόψει εκλογών- απαρίθµηση των 
θετικών και των αρνητικών, των πλεονεκτη-

µάτων και των µειονεκτηµάτων κάθε στρα-
τοπέδου, είναι µεν θεµιτή και λογική αλλά 
όχι επαρκής για να προαναγγείλει αποτέ-
λεσµα. Καθότι η πολιτική δεν είναι αριθ-
µητική, όπου ένα και ένα κάνει υποχρεω-
τικά δύο. Το δε περιεχόµενο της κάλπης 
διαµορφώνεται µέχρι την τελευταία στιγ-
µή κι όποιος έχει αντίρρηση επ’ αυτού ας 
θυµηθεί διάφορους «σίγουρους» και «άχα-
στους» που βρέθηκαν ξαφνικά στα πολιτι-
κά αζήτητα. Παρά ταύτα, ακόµα και σ’ αυτή 
την ρευστή πραγµατικότητα, ένας κατάλογος 
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων είναι 
πάντα χρήσιµος.

Πλεονεκτήµατα
και µειονεκτήµατα
Στην οικονοµία, η Ν∆ έχει πλεονέκτηµα. 
Στα χρόνια της διακυβέρνησης της έχει κα-
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∆ΙΑ... ΧΕΙΡΟΣ/

Το καλάθι του νοικοκυριού εναντίον της γνωµοδότησης 
Ντογιάκου. Σαν οι δυο πολιτικοί µονοµάχοι να µιλούν δυο 
εντελώς διαφορετικές γλώσσες που δεν τέµνονται πουθενά

ΕΚΛΟΓΕΣ:
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ,
ΕΙΝΑΙ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Του: ∆ηµήτρη Καµπουράκη

ΣΥΝΘΕΣΗ
Του:

Η Ν∆ προτάσσει την οικονοµική ανάπτυξη, ο ΣΥΡΙΖΑ
την ακρίβεια. Η κυβέρνηση βάζει ψηλά
τα εθνικά ζητήµατα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιµένει στις υποκλοπές



ταφέρει υψηλότατους ρυθµούς ανάπτυξης, 
σηµαντική µείωση της ανεργίας, µεγάλη 
ροή επενδύσεων προς την χώρα και αύξη-
ση του πραγµατικού µέσου εισοδήµατος κά-
θε πολίτη. Της έσκασε ασφαλώς στα χέρια 
η παγκόσµια πληθωριστική κρίση, αποτέλε-
σµα της πανδηµίας και του πολέµου, όµως 
κατάφερε να βρει επαρκείς τρόπους οικονο-
µικής υποστήριξης των νοικοκυριών ώστε 
η πληθωριστική λαίλαπα να µην γίνει αβά-
σταχτη. 

Καµία εµπιστοσύνη 
Στην οικονοµία ο ΣΥΡΙΖΑ µειονεκτεί. Πα-
ρά τις διαρκείς αναφορές του στην «ακρί-
βεια», δηλαδή στην πληθωριστική κρίση, η 
εικόνα του κυβερνητικού παρελθόντος του 
στην οικονοµία δεν τον ευνοεί διόλου. Στα 
πέντε χρόνια που είχε την εξουσία στα χέ-
ρια του, κάθε άλλο παρά εµπιστοσύνη ενέ-
πνευσε για την ικανότητα του να δηµιουρ-
γήσει πλούτο. Μπορεί να διατυµπανίζει την 
πρόθεση του για δικαιότερο διαµοιρασµό 
του χρήµατος που κυκλοφορεί στην κοινω-
νία, ο µέσος Έλληνας όµως κατάλαβε ότι 
προτιµά να διαµοιράζει φτώχεια παρά να 

φτιάχνει πλούτο. Η µεσαία τάξη απέκτησε 
σύνδροµο φοβικότητας απέναντι στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, το οποίο ακόµα ζει και βασιλεύει. 
Κατά τούτο, η µάχη του εναντίον της ακρί-
βειας δεν βρίσκει εύκολα αυτιά για να πει-
σθούν.

Στα εθνικά θέµατα 
Στα εθνικά ζητήµατα, η Ν∆ έχει επίσης 
πλεονέκτηµα. Απέναντι σε µια αφηνιασµέ-
νη Τουρκία, ο Μητσοτάκης φρόντισε και να 
εξοπλίσει την χώρα και να φτιάξει συµµαχί-
ες που την θωρακίζουν στο µέτρο του δυνα-
τού. Ο ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτό τον τοµέα υστερεί 
χαρακτηριστικά. Ούτε τους εξοπλισµούς ψη-
φίζει, ούτε για τις διεθνείς κινήσεις και επα-
φές του µπορεί να περηφανευτεί, ούτε για 
την σαφή και σοφή πολιτική του για το µε-
ταναστευτικό. Γενικώς στα εθνικά ζητήµατα 

ο ΣΥΡΙΖΑ µειονεκτεί και αυτό του στοιχί-
ζει. Όχι ότι αµφισβητεί κανείς την πατριωτι-
κή του πρόθεση, αλλά οι αριστερές διεθνι-
στικές ιδεοληψίες του έχουν µεταβληθεί σε 
εσωτερικό του φρένο, που δεν τον αφήνει 
να αποκτήσει µια ξεκάθαρη πολιτική. 

Η διαφάνεια 
Τα θέµατα διαφάνειας αντίθετα, αποδεί-
χτηκαν η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη. Οι παρακολουθήσεις των επι-
κοινωνιών έτρωσαν σοβαρά το κύρος της, 
καθώς οι επίσηµες εξηγήσεις που δόθηκαν 
κατά καιρούς δεν είναι επαρκείς και πειστι-
κές. Ο ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτό τον τοµέα έχει κα-
θαρό πλεονέκτηµα, παρά το γεγονός ότι 
και γι αυτόν υπάρχουν αποδείξεις παρό-
µοιων πρακτικών την περίοδο 2015-19. Η 
ελληνική κοινωνία δεν ενστερνίστηκε στο 
σύνολο της την ΣΥΡΙΖΑική ρητορεία πε-
ρί «χούντας», όµως ένα ικανό κοµµάτι του 
κεντρώου ακροατηρίου ενοχλήθηκε σφό-
δρα από τις αποκαλύψεις. Ο Μητσοτάκης 
θα πάει στις εκλογές µ’ αυτό το βάρος στους 
ώµους του. 

Κυβερνησιµότητα 
Στην προοπτική κυβερνησιµότητας όµως, 
η Ν∆ έχει επίσης ξεκάθαρο πλεονέκτηµα 
έναντι του αντιπάλου της. Η κυβερνησιµό-
τητα, δηλαδή η πιθανότητα µαζί µε η δυνα-
τότητα να φτιάξει κυβέρνηση, είναι άυλο 
µεν αλλά πολύ σηµαντικό πολιτικό µέγε-
θος. Τα κόµµατα δηµιουργούνται για να 
αναλαµβάνουν τις ευθύνες της διακυβέρ-
νησης του τόπου, αλλιώς η ύπαρξη και η 
δράση τους δεν έχει πολύ νόηµα. Στις δε 
πολύπλοκες κοινωνίες µας, ο πρώτος φό-
βος που διακατέχει τον πολίτη είναι µήπως 
βρεθεί σε µία χώρα η οποία θα πορεύεται 
για καιρό σαν ακυβέρνητο καράβι. Τα κόµ-
µατα λοιπόν που δηµιουργούν τις προϋπο-
θέσεις για να πρωτεύσουν και να κυβερ-
νήσουν, πλεονεκτούν καθοριστικά έναντι 
αυτών που βολοδέρνουν δίχως ουσιαστι-
κό αντικείµενο. 

Οι δηµοσκοπήσεις 
Η Ν∆ σήµερα έχει καταφέρει να κρατά µια 
σοβαρή δηµοσκοπική διαφορά, η οποία στο 
λογικό σενάριο της πρωτιάς της στην επανα-
ληπτική εκλογική αναµέτρηση θα της απο-
φέρει ένα σοβαρότατο µπόνους εδρών. Πα-
ρά την φυσιολογική φθορά της λοιπόν, η 
Ν∆ βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην δηµιουρ-
γία µιας αυτοδύναµης κυβέρνησης, απ’ όσο 
κοντά βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο θολό σενά-
ριο της προοδευτικής συµµαχικής κυβέρνη-
σης. Η κυβερνησιµότητα είναι µε το µέρος 
της Ν∆ και του Μητσοτάκη, γεγονός που θα 
φέρει προς την κάλπη της την πλειοψηφία 
των αναποφάσιστων ή εκείνων που πάνε µε 
τον νικητή. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ ση-
µαντικό, είναι το καίριο κοµµάτι των ψηφο-
φόρων που παρασέρνονται από τον περιβό-
ητο «αέρα της νίκης». 

∆ιαχείριση κρίσεων 
Θα µπορούσα να απαριθµήσω κι άλλα. Για 
παράδειγµα την διαχείριση κρίσεων (όπου 
η κυβέρνηση προηγείται), τον ψηφιακό µε-
τασχηµατισµό του κράτους (επίσης η Ν∆ εί-
ναι µπροστά) ή η υγεία και η πρόνοια (όπου 
το πράγµα φαίνεται ισόπαλο). Στην δε κο-
ρωνίδα των διληµµάτων και µάλιστα ως 
συµπύκνωση όλων τους σ’ ένα (προσωπι-
κό) πακέτο, η σύγκριση της καταλληλότη-
τας στην ηγεσία ανάµεσα στον κ. Μητσοτά-
κη και τον κ. Τσίπρα. Όλες ανεξαιρέτως οι 
δηµοσκοπήσεις δεν αφήνουν την παραµι-
κρή αµφιβολία. Ο νυν πρωθυπουργός έχει 
καθαρό, σαφές και µάλλον αδιαµφισβήτη-
το προβάδισµα έναντι του αρχηγού του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Αυτά είναι χοντρικά τα πεδία πάνω 
στα οποία θα διεξαχθεί η µάχη των διπλών 
εκλογών που θα γίνουν στα µέσα της άνοι-
ξης.

«Όσα φέρνει η ώρα,
δεν τα φέρνει ο χρόνος»
Όπως έγραψα όµως, η πολιτική δεν είναι 
αριθµητική. Το δηµοσκοπικό  προβάδισµα 
(στο σύνολο και κατά τοµείς) δεν προεξο-
φλεί το αποτέλεσµα. Ο πολιτικός χρόνος 
καµιά φορά αποδεικνύεται εξαιρετικά πυ-
κνός, θα πει ότι ενίοτε δικαιώνει την παροι-
µία «όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρό-
νος». Εµφανίζεται ξάφνου από το πουθενά 
µια κηδεία και αν η διαχείριση της γίνει λά-
θος µπορεί να φέρει τα πάνω-κάτω. Ο Μη-
τσοτάκης το ξέρει αυτό και το λέει διαρκώς, 
ο Τσίπρας το ξέρει επίσης και το ελπίζει δι-
ακαώς. Κάτι να συµβεί το τελευταίο δίµηνο 
και αυτά που ξέραµε ως δεδοµένα να υπο-
στούν Οβιδιακή µεταµόρφωση. 

Εξάλλου, µε τα δυο εκλογικά συστήµα-
τα που θα κάνουµε τις φετινές εκλογές, δεν 
θα χρειαστούν θηριώδεις ανατροπές για 
να µεταµορφωθεί το τοπίο. Αρκούν δυο ή 
τρεις µονάδες να αλλάξουν κοµµατική ρό-
τα και θα αρχίσουµε να µιλάµε πάνω σε 
άλλη βάση. Άλλο θα είναι να πάρει η Ν∆ 
35% στην πρώτη αναµέτρηση κι άλλο να 
πάρει 32%. Αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο 
επίσης θα είναι να µπουν στην Βουλή έξι 
κόµµατα κι άλλο επτά. Αυτό όµως ενδέχε-
ται να παιχτεί για λίγες χιλιάδες ψήφους 
µέσα στην επικράτεια. Και επειδή έγραψα 
ότι το εκλογικό αποτέλεσµα είναι σύνθε-
ση και όχι πρόσθεση, θα το γράψω όπως 
το άκουσα από παλαιό πολιτευτή που ήξε-
ρε τις εκλογές σαν την τσέπη του. «Κανένας 
δεν ξέρει πως θα γυρίσει το κεφάλι του ψη-
φοφόρου, όταν ξυπνήσει το πρωί της Κυ-
ριακής που ψηφίζει»... 

9
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR

EEΣάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

H πολιτική δεν είναι αριθµητική. Το δηµοσκοπικό  προβάδισµα (στο σύνολο και κατά τοµείς) δεν 
προεξοφλεί το αποτέλεσµα. Ο πολιτικός χρόνος καµιά φορά αποδεικνύεται εξαιρετικά πυκνός, θα πει 
ότι ενίοτε δικαιώνει την παροιµία «όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος». Εµφανίζεται ξάφνου 
από το πουθενά µια κηδεία και αν η διαχείριση της γίνει λάθος µπορεί να φέρει τα πάνω-κάτω. 
Ο Μητσοτάκης το ξέρει αυτό και το λέει διαρκώς, ο Τσίπρας το ξέρει επίσης και το ελπίζει διακαώς. 

Tο αποτέλεσµα των εκλογών 
θα κριθεί επί του συνόλου των 
προηγούµενων πεπραγµένων 

και των µελλοντικών 
αναµενοµένων των κοµµάτων, 
όχι πάνω σε κάποιο επί µέρους 

ζήτηµα, όσο κορυφαίο
ή σοβαρό κι αν το θεωρεί

η µια ή η άλλη πλευρά.



«Π
εποίθηση µου εί-
ναι ότι οι συµπολί-
τες µας θα ανανε-
ώσουν την εντολή 

τους στη δηµοτική αρχή και θα µας 
δώσουν άλλη µία ευκαιρία και καθα-
ρή εντολή για να ολοκληρώσουµε το 
έργο που ξεκινήσαµε», τόνισε στη συ-
νέντευξη που µας παραχώρησε ο δή-
µαρχος ∆ιονύσου, κ. Γιάννης Καλα-
φατέλης.

Αναφερόµενος στις σηµαντικό-
τερες παρεµβάσεις που έχει κάνει η 
δηµοτική αρχή, ο δήµαρχος στάθηκε 
στην πρόοδο του αποχετευτικού δικτύ-
ου, την δηµιουργία τριών νέων σχολεί-
ων, στον εκσυγχρονισµό της καθαριό-
τητας και την αναβάθµιση του δικτύου 
ύδρευσης αλλά και του οδικού δικτύ-
ου.

Ρωτήσαµε τον δήµαρχο Παλλή-
νης για τις φυσικές καταστροφές που 
έπληξαν την περιοχή και κατά πόσο 
έχουν κλείσει οι πληγές και επίσης κα-
τά πόσο µπορεί να προετοιµαστεί ένας 
δήµος για να αντιµετωπίσει τέτοια φαι-
νόµενα.   

Ο κ. Καλαφατέλης περιέγραψε τις 
ιδιαιτερότητες της διοίκησης ενός δή-
µους, όπως ο ∆ιόνυσος και σχολία-
σε για την Απλή Αναλογική: “Η απλή 
αναλογική άνοιξε την όρεξη πολλών 
συναδέλφων της αντιπολίτευσης οι 
οποίοι προσπάθησαν να χειραγωγή-
σουν τις εκλεγµένες διοικήσεις και να 
µετατραπούν σε… Χαλίφη στη θέση 
του Χαλίφη, ζητώντας συνδιοίκηση”. 
Αναλυτικά, η συνέντευξη του δηµάρ-
χου Παλλήνης, κ. Γιάννη Καλαφατέ-
λη έχει ως εξής:

■ Κύριε ∆ήµαρχε, θα θέλαµε να 
ξεκινήσουµε τη συνέντευξή ζητώ-
ντας από εσάς ένα συνοπτικό απο-
λογισµό µε τις σηµαντικότερες 
δράσεις και παρεµβάσεις σας στο 

∆ήµο ∆ιονύσου.
Kε Κουβάτσο, να ευχηθώ καταρχήν 
καλή χρονιά σ’εσάς και τους αναγνώ-
στες της Today Press. Η αλήθεια εί-
ναι ότι η θητεία που διανύουµε µόνο 
κανονική δεν είναι, κάτι που ισχύει 
βέβαια όχι µόνο για το ∆ήµο ∆ιονύ-
σου αλλά και για το σύνολο των Ορ-
γανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
χώρας. Απαντώντας ευθέως στο ερώ-
τηµά σας θα πω ότι τα τελευταία τρία  
χρόνια, παρά τις τεράστιες δυσκολί-
ες που είχαµε να αντιµετωπίσουµε, 
καταφέραµε  και ανοίξαµε όλα τα µε-
γάλα θέµατα που ταλανίζουν το ∆ήµο 
µας, µε µεγαλύτερο αυτό της έλλειψης 
βασικών υποδοµών, δροµολογώντας 
µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις την 

επίλυσή τους. Η αποχέτευση ακαθάρ-
των, παρά κάποιες δυσλειτουργίες που 
υπάρχουν κυρίως σε σχέση µε τη συ-
νεργασία µε τους συνεργαζόµενους 
εργολάβους, προχωράει ικανοποιητι-
κά σε όλες τις ∆ηµοτικές Κοινότητες, 
ενώ σύντοµα αναµένεται η δηµοπρά-
τηση της αποχέτευσης  του Αγίου Στε-
φάνου, της Ραπεντώσας και του Πευ-
κοφύτου, ενός έργου πνοής για την 
περιοχή που παρέµενε κολληµένο λό-
γω απραξίας της προηγούµενης διοί-
κησης. Παράλληλα έχουµε βάλει στις 
ράγες τρία νέα σχολεία, εκσυγχρονί-
ζουµε σταδιακά το στόλο καθαριότη-
τας µε 18 νέα οχήµατα, αναβαθµίζου-
µε συνεχώς το δίκτυο ύδρευσης και το 
οδικό δίκτυο, ψηφιοποιούµε τις υπηρε-

σίες του ∆ήµου για να γίνουν πιο φιλι-
κές προς τους πολίτες, συντάξαµε νέο 
Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών, 
εξασφαλίζουµε µε νοµικές και άλλες 
ενέργειες  τη δηµοτική περιουσία του 
∆ήµου που είχε εγκαταλειφθεί, συντη-
ρούµε τα σχολικά και δηµοτικά µας κτί-
ρια  και προχωρούµε, παρά τις αντι-
δράσεις της αντιπολίτευσης, µε τα led 
και το αντιπληµµυρικό έργο της λεω-
φόρου Σταµάτας - ∆ροσιάς. 

Ένα σηµαντικό επίτευγµά µας εί-
ναι ακόµη η κατασκευή του νέου προ-
αστιακού σταθµού στο Κρυονέρι που 
αναµένεται να ξεκινήσει µέσα στο επό-
µενο χρονικό διάστηµα καθώς και η 
υπογειοποίηση των καλωδίων της 
∆ΕΗ, συνολικού µήκους 160 χλµ που 

έχει ήδη ξεκινήσει στην περιοχή. Να 
αναφέρω επίσης ότι χάρη στη σκληρή 
δουλειά όλης της προηγούµενης περι-
όδου καταφέραµε και εξασφαλίσαµε 
συνολικές χρηµατοδοτήσεις  που προ-
σεγγίζουν τα 80 εκατοµµύρια ευρώ. 
Αυτό σίγουρα δείχνει πολλά για τη 
σηµαντική προσπάθεια που καταβάλ-
λαµε καθ’όλη τη διάρκεια της θητείας.

■ Που θα ρίξετε το βάρος στο επό-
µενο διάστηµα;
Όπως είπα και πριν έχουµε εξασφαλί-
σει σηµαντικές χρηµατοδοτήσεις. Αυ-
τό σηµαίνει ότι υπάρχει ήδη οργασµός 
νέων έργων και µελετών που θα συνε-
χιστεί και όλη την επόµενη δηµοτική 
θητεία. Ο ∆ήµος ∆ιονύσου είναι ήδη 
ένα εργοτάξιο, κάτι το οποίο βέβαια 
σηµαίνει και προσωρινή ταλαιπωρία 
για τους πολίτες, το σηµαντικό όµως 
αυτή τη στιγµή είναι να επιλυθούν τα 
χρόνια προβλήµατα υποδοµών. Το 
επόµενο διάστηµα θα δώσουµε προ-
τεραιότητα στις ασφαλτοστρώσεις και 
τα πεζοδρόµια, µε ένα γενναίο πρό-
γραµµα που τρέχει για πρώτη φο-
ρά στο ∆ήµο και το οποίο είναι απο-
λύτως απαραίτητο λόγω των πληγών 
που αφήνουν τα δεκάδες εκτελούµενα 
έργα. Επίσης θα εστιάσουµε στα έργα 
αποχέτευσης, τις αντιπληµµυρικές πα-
ρεµβάσεις, τα έργα αναβάθµισης του 
δικτύου ύδρευσης και των σχολικών 
και αθλητικών υποδοµών του ∆ήµου, 
καθώς και τα υπόλοιπα έργα καθηµε-
ρινότητας. Ακόµη πιστεύω ότι µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλα-
βής νέων απορριµµατοφόρων και µη-
χανηµάτων, µέσα στο επόµενο χρονι-
κό διάστηµα, θα βελτιώσουµε σε ένα 
σηµαντικό βαθµό τις υπηρεσίες καθα-
ριότητας.   

■ Έχουν κλείσει οι πληγές που 
άνοιξαν οι πρωτόγνωρες φυσικές 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/
Γ. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ (∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ) 

«Ο ∆ήμος μας είναι
ήδη ένα εργοτάξιο»

«Πεποίθηση µου είναι ότι οι συµπολίτες µας θα ανανεώσουν την εντολή τους στη δηµοτική αρχή και
θα µας δώσουν άλλη µία ευκαιρία και καθαρή εντολή για να ολοκληρώσουµε το έργο που ξεκινήσαµε»

Του Πέτρου Κουβάτσου 
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ASCASCA

Η Απλή Αναλογική δυσκόλεψε την κυβερνησιµότητα του δήµου ∆ιονύσου.
Και δεν το λέω µόνο εγώ αλλά, η συντριπτική πλειοψηφία των ∆ηµάρχων αλλά και 
οι Πρόεδροι της ΚΕ∆Ε και της ΠΕ∆Α που αφουγκράζονται την αγωνία των αιρετών

στην προσπάθειά τους να διοικήσουν εδώ και τρία χρόνια τους ∆ήµους τους



καταστροφές που έπληξαν την πε-
ριοχή;
Η αλήθεια είναι ότι έχουµε καταβάλ-
λει πολύ µεγάλη προσπάθεια για να 
κλείσουµε αυτές τις πληγές λόγω των 
φυσικών καταστροφών, όπως σω-
στά το διατυπώσατε. Στο πλαίσιο αυτό 
έχουµε δαπανήσει σηµαντικά κονδύ-
λια από τον προϋπολογισµό του ∆ή-
µου µας προκειµένου να προβούµε σε 
εκτεταµένους καθαρισµούς εκτάσεων 
καθώς και σε αποκαταστάσεις υποδο-
µών που δέχτηκαν σοβαρά πλήγµα-
τα, όπως για παράδειγµα του δικτύου 
ύδρευσης και ηλεκτροφωτισµού. Ακό-
µη όµως έχουµε δρόµο. 

■ Μπορεί να προετοιµαστεί ένας 
δήµος απέναντι σε τέτοια φαινόµε-
να ή να δώσει προτεραιότητα στην 
ταχύτερη αντιµετώπισή τους;
Σίγουρα υπάρχουν πράγµατα για τα 

οποία µπορεί ένας ∆ήµος να προετοι-
µαστεί και κάποια άλλα όχι. Θα δώ-
σω ένα παράδειγµα που είναι οι γεν-
νήτριες στα δηµοτικά κτίρια αλλά και 
τα αντλιοστάσια. Ποτέ µέχρι σήµερα 
δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόνοια από 
οποιαδήποτε προηγούµενη δηµοτι-
κή αρχή, γιατί προφανώς θεωρήθη-
κε ότι δεν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο. 
Εµείς είχαµε πράγµατι προγραµµατί-
σει να τοποθετήσουµε γεννήτριες µέ-
σω του προγράµµατος «Αντώνης Τρί-
τσης» αλλά µας πρόλαβε η θεοµηνία 
«Μήδεια». Σήµερα έχουµε ήδη φρο-
ντίσει και έχουµε προµηθευτεί αφενός 
γεννήτριες για τα δηµοτικά κτίρια και 
άλλα κοµβικά σηµεία του ∆ήµου, ενώ 
αφετέρου έχουµε δηµιουργήσει τις 
υποδοµές ώστε να µπορούµε να συν-
δέουµε εύκολα γεννήτριες µέσω µετα-
γωγικών διακοπτών, για την περίπτω-
ση που χρειαστεί να λειτουργήσουµε 

κάποια στιγµή σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Από εκεί και ύστερα όµως 
θα πρέπει να είµαστε απόλυτα ειλικρι-
νείς προς τους πολίτες. Σε αντίστοιχα 
καιρικά φαινόµενα µε αυτό της «Μή-
δειας», µπορείς να ελπίζεις µόνο στον 
περιορισµό των αρνητικών επιπτώσε-
ων προς τους πολίτες και όχι  στην εξά-
λειψή τους που είναι αδύνατη ακόµη 
και από την Πολιτεία. Οποιοσδήποτε 
υποστηρίζει κάτι διαφορετικό είτε λα-
ϊκίζει για µικροπολιτικά οφέλη είτε εί-
ναι εκτός τόπου και χρόνου και περί 
άλλων τυρβάζει…

■ Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της 
διοίκησης ενός δήµου όπως του 
∆ιονύσου;
Θα έλεγα ότι η µεγαλύτερη ιδιαιτερό-
τητα είναι ο διαµοιρασµός του ∆ήµου 
σε 7 ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πολύ 
µεγάλη έκταση. Ο ∆ήµος ∆ιονύσου 

απαρτίζεται από 7 πανέµορφες πόλεις, 
καθεµία από τις οποίες όµως έχει δι-
αφορετικά ειδικά χαρακτηριστικά και 
κατ’επέκταση διαφορετικές ανάγκες, 
τουλάχιστον σε ένα σηµαντικό βαθµό. 
Αυτό µας προσθέτει µια επιπλέον δια-
χειριστική δυσκολία στον τρόπο που 
λειτουργούµε, κυρίως σε σχέση µε 
την καθηµερινότητα. Αυτό µεγεθύνε-
ται λόγω της χρόνιας έλλειψης υποδο-
µών, πρόβληµα το οποίο επιχειρούµε 
να αντιµετωπίσουµε καθ’όλη τη διάρ-
κεια της θητείας µας µέσα από τις πα-
ρεµβάσεις που σας ανέφερα προηγου-
µένως. 

■ ∆υσκόλεψε η Απλή Αναλογική 
την κυβερνησιµότητα του δήµου 
∆ιονύσου; 
Πάρα πολύ, κι αυτό δε χρειάζεται να 
σας το πω εγώ, το λέει η συντριπτική 
πλειοψηφία των ∆ηµάρχων αλλά και 
οι Πρόεδροι της ΚΕ∆Ε και της ΠΕ-
∆Α που αφουγκράζονται την αγω-
νία των αιρετών στην προσπάθειά 
τους να διοικήσουν εδώ και τρία χρό-
νια τους ∆ήµους τους. Η απλή αναλο-
γική άνοιξε την όρεξη πολλών συνα-
δέλφων της αντιπολίτευσης οι οποίοι 
προσπάθησαν να χειραγωγήσουν τις 
εκλεγµένες διοικήσεις και να µετατρα-
πούν σε… Χαλίφη στη θέση του Χα-
λίφη, ζητώντας συνδιοίκηση. Θέλω 
να πιστεύω ότι µετά την αλλαγή του 
εκλογικού νόµου, οι διοικήσεις που θα 
προκύψουν από τις εκλογές του Οκτω-
βρίου 2023 θα έχουν µπροστά τους κα-
θαρό ορίζοντα για να υλοποιήσουν το 
έργο τους. 

■ Έχετε ανακοινώσει ότι θα είστε 
υποψήφιος δήµαρχος στις προσε-
χείς εκλογές. Για ποιο λόγο οι δη-
µότες να επιλέξουν τη δική σας πα-
ράταξη;
Είµαι βέβαιος ότι οι συµπολίτες µας 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν είχα-
µε µια κανονική θητεία, όπως άλ-
λωστε δεν υπήρχε κανονικότητα και 
στην καθηµερινή ζωή όλων µας. Πα-
ράλληλα γνωρίζουν ότι παρά τις τε-
ράστιες δυσκολίες που είχαµε να 
αντιµετωπίσουµε αλλά και κάποιες 
παραλείψεις ή και λάθη που ενδεχο-
µένως δεν καταφέραµε να αποφύ-
γουµε, είµαστε αυτοί που µε εργατι-
κότητα και υψηλό αίσθηµα ευθύνης 
τολµήσαµε και ανοίξαµε όλα τα µεγά-
λα θέµατα δροµολογώντας την επί-
λυσή τους. Οι πολίτες θα µας αξιολο-
γήσουν µε νηφαλιότητα και θα µας 
συγκρίνουν τόσο µε τους προηγού-
µενους διοικούντες όσο και τους νέ-
ους υποψηφίους, όπως τουλάχιστον 
οι ίδιοι διατείνονται ότι είναι, οι οποί-
οι θα διεκδικήσουν µαζί µε εµάς την 
ψήφο των πολιτών. Η δική µου πεποί-
θηση είναι ότι οι συµπολίτες µας θα 
ανανεώσουν την εντολή τους στη δη-
µοτική αρχή και θα µας δώσουν άλ-
λη µία ευκαιρία και καθαρή εντολή 
για να ολοκληρώσουµε το έργο που 
ξεκινήσαµε. Η πορεία για την αλλα-
γή του ∆ήµου ∆ιονύσου θα πρέπει να 
παραµείνει σε θετική τροχιά, µακριά 
από πειραµατισµούς και περιπέτειες 
αντίστοιχες µε την προηγούµενη απο-
τυχηµένη δηµοτική θητεία που κόστι-
σε πολύ ακριβά στους δηµότες µας. 

‘‘

«Έχουµε εξασφαλίσει σηµαντικές χρηµατοδοτήσεις. 
Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ήδη οργασµός νέων 
έργων και µελετών που θα συνεχιστεί
και όλη την επόµενη δηµοτική θητεία»

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY PRESSFR
EEΣάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

11



12
TODAY PRESSFR

EETODAY PRESSFR
EE Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γ ια να συναντήσω τον 
Χρήστο Ζαµπούνη στο 
αγαπηµένο του στέκι µε 
τα εξαιρετικά θαλασσι-

νά στην Παιανία, διέσχισα τον κε-
ντρικό δρόµο – είσοδο της πόλης, 
την Βασιλίσσης Φρειδερίκης, που 
είναι παράλληλη µε την οδό δια-
δόχου Κωνσταντίνου, άφησα πίσω 
µου τη Βασιλίσσης Σοφίας, πέρασα 
την όµορφη πλατεία Βασιλέως Κων-
σταντίνου και στάθµευσα το αυτοκί-
νητό µου στην οδό Βασιλέως Γεωρ-
γίου του Β’. Σαν να αποτελούσε η 
διαδροµή τον πρόλογο για αυτή τη 
συζήτηση. 

Η συνάντηση έγινε δύο µόλις 
24ωρα µετά την κηδεία του τέως Βα-
σιλιά Κωνσταντίνου. Ως ο κατεξοχήν 
εξειδικευµένος και πολύπειρος δηµο-
σιογράφος στο βασιλικό ρεπορτάζ, 
εντός και εκτός των ελληνικών συ-
νόρων, ο Χρήστος Ζαµπούνης είχε 
ίσως τον µεγαλύτερο φόρτο εργασίας 
όλες αυτές τις ηµέρες και τον ευχαρι-
στώ θερµά που µου παραχώρησε αυ-
τή την όµορφη συζήτηση. 

Με πραότητα, ευγένεια, χαµηλό 
τόνο φωνής και υποδειγµατικό savoir 
vivre καθ’ όλη τη συνέντευξη, αποσα-
φηνίζει εξαρχής τόσο για τον εκλιπό-
ντα Κωνσταντίνο όσο και για τα µέλη 
της οικογενείας του: «Εγώ θα επιµένω 
να τους αποκαλώ µε τους τίτλους τους 
διότι 8 δισεκατοµµύρια άνθρωποι έτσι 
τους αποκαλούν εκτός από εδώ. Οι 
τίτλοι διατηρούνται, όπως και οι τίτ-
λοι των υπουργών. Αυτά τα θέµατα εί-
ναι ταµπού στη χώρα µας, εµένα όµως 
δεν µε ενδιαφέρει να οµφαλοσκοπώ 
και να κάνω πολιτική επ’ αυτού. ∆ιε-
θνώς οι βασιλείς ακόµη κι αν έχουν 
χάσει τον θρόνο τους, διατηρούν τους 
τίτλους τους και εµένα µου αρέσει και 
το πρωτόκολλο και ο σεβασµός στους 
κανόνες. Είναι τόσο απλό».

■ Έχετε πει ότι αυτή η κηδεία 
ήταν µια παγκόσµια πρωτοτυπία. 
Γιατί το πιστεύετε αυτό;
∆ιότι η απόφαση της εκλεγµένης κυ-

βερνήσεως, η οποία είχε τους δικούς 
της λόγους, που δεν θέλω να σχολιά-
σω διότι είµαστε σε προεκλογική πε-
ρίοδο και δεν αναµειγνύοµαι µε την 
πολιτική, ήταν να ταφεί ως ιδιώτης. 
Στην ουσία όµως ήταν µία δηµόσια 
κηδεία υπό την έννοια ότι η Εκκλη-
σία τον ετίµησε ως αρχηγό κράτους, 
όπως είδαµε, µε παρούσα την Ιερά 
Σύνοδο η οποία οµοφώνως σε συ-
νεδρίασή της αποφάσισε να τιµηθεί 
έτσι, ως αρχηγός κράτους, µε τον εκ-
πρόσωπο του Πατριαρχείου Κωνστα-
ντινουπόλεως και του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας. Η ∆ιεθνής Ολυµπια-
κή Επιτροπή και συνεπώς η Ελληνι-
κή Ολυµπιακή Επιτροπή ως ολυµπιο-
νίκης που ήταν, τοποθέτησε µεσίστιες 
τις ελληνικές σηµαίες στο Παναθηνα-
ϊκό Στάδιο, στο ΟΑΚΑ και στην Ολυ-
µπία και το ίδιο έγινε στον Ναυτικό 
Όµιλο Ελλάδος. Όλο αυτό έχει δηµό-
σιο χαρακτήρα, οπότε ήταν µια µικτή, 
«υβριδική» κηδεία. 

■ Τελικά τι σας έµεινε ως απόη-
χος από την κηδεία του τέως βα-
σιλιά; 
Μου έµεινε µια καλή αίσθηση που 
αφορά σε αξίες που έχουµε ξεχάσει 
όπως η ευπρέπεια, η αξιοπρέπεια, το 
ήθος, η αρχοντιά, η ωραία αισθητική. 
Αυτή η γεύση µου έµεινε, η γεύση της 
ωραίας αισθητικής. 

■ Πέραν της αισθητικής πιστεύε-
τε ότι εκπέµφθηκαν και άλλα µη-
νύµατα;
Υπενθυµίζοντας ότι είµαστε εν µέ-
σω µια προεκλογικής περιόδου, είδα 
να αναµοχλεύονται πάθη του παρελ-
θόντος. Οι πολιτικοί και τα κόµµα-
τα άλλωστε κάνουν τη δουλειά τους. 
Κοιτάξτε, η ιστορία τον αδίκησε τον 
Κωνσταντίνο και µπορεί να αδικήθη-
κε και µόνος του από διάφορες ενέρ-
γειες που έκανε που είχαν ως αποτέ-
λεσµα να χάσει τον θρόνο του. 

■ Αναφορικά µε τη συγκεκριµένη 
τελετή, πέραν του κλίµατος µε τις 

Tης
Μάρθας 
Λεκκάκου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ
«Τα σχέδια του 

διαδόχου Παύλου» 

«Ο πρίγκιπας θα ανοίξει ένα γραφείο µε 
γραµµατεία στην Αθήνα, στο οποίο ένας από 

τους κυριότερους σκοπούς του
– και δεν θα σας εκπλήξω λέγοντας ότι

θα είναι η παλινόρθωση της δυναστείας του – 
θα είναι η αποκατάσταση, δεν ξέρω

αν χρησιµοποιώ τις ορθές λέξεις,
η διαχείριση, η αποτίµηση της κληρονοµιάς,

της παρακαταθήκης του πατέρα του» 
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«Οι βασιλείς ακόµη 
κι αν έχουν χάσει τον 
θρόνο τους διατηρούν 
τους τίτλους τους»
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έριδες  των κοµµάτων, δηµιουρ-
γήθηκε µια συµπάθεια στην κοι-
νή γνώµη. 
Όπως το εισέπραξα προσωπικώς και 
αφορά στο ένστικτο και στην αντίλη-
ψή µου, θεωρώ ότι αρκετοί είδαν µια 
οικογένεια αγαπηµένη, ενωµένη, δε-
µένη. Είδαν µια οικογένεια που αγογ-
γύστως συνεµορφώθη προς τα υπο-
δείξεις. ∆εν βγήκαν, όπως κάνουν οι 
υπόλοιποι, να σηκώσουν το δάχτυ-
λο, να κατηγορήσουν, να παραπονε-
θούν, να γκρινιάξουν για οτιδήποτε. 
Εδέχθησαν τους όρους που ετέθησαν 
από την Κυβέρνηση µε διακριτικότη-
τα και σεµνότητα. 

■ Οι ίδιοι δεν έθεσαν όρους; Κα-
νέναν;
Αυτό δεν ισχύει. Κυκλοφόρησε µια 
φήµη που όλοι καταλαβαίνουµε από 
πού προήλθε αλλά οι ίδιοι δεν απαί-
τησαν τίποτε και το γνωρίζω διότι το 
ερώτησα κι εγώ. Και θα µου έκα-
νε εντύπωση να θέσουν όρους, διό-
τι µε την ανατροφή τους ξέρουν ποια 
είναι η χώρα τους, ξέρουν ποιοι είναι 
οι κανόνες της χώρας τους και έχουν 
ανατραφεί να σέβονται τους κανόνες. 
Εφόσον οι κανόνες ήταν να γίνει η τε-
λετή ως ιδιώτης, δεν παρεξέκλιναν 
ούτε προκάλεσαν. Άκουγα ότι περί-
µεναν άλλοι σηµαία µε στέµµα, κο-
ρώνες. Τίποτε τελικά. 

■ Η κηδεία του τέως έγινε, τελεί-
ωσε. Και τώρα τι ακολουθεί;
 Ο Κωνσταντίνος αφήνει µία παρα-
καταθήκη, µία κληρονοµιά πρώτα 
στην οικογένειά του, στον διάδοχό 
του – όσοι δεν θέλουν να τον απο-
καλούν διάδοχο του θρόνου της Ελ-
λάδος, ας ειπωθεί ότι είναι ο διά-
δοχος υπό την έννοια ότι είναι ο 
πρωτότοκος γιος. ∆ιαδόχους έχουν 
όλες οι οικογένειες, µε τον έναν τρό-
πο ή τον άλλο, ακόµη και µεταφορι-
κά, αλλά εδώ είναι και τυπικά.  

Ο πρίγκιπας Παύλος απ’ ό,τι και 
ο ίδιος έχει εξοµολογηθεί, όχι µό-
νο σ έµένα, αλλά και στο περιβάλ-
λον του, θα ανοίξει ένα γραφείο µε 
γραµµατεία στην Αθήνα, στο οποίο 
ένας από τους κυριότερους σκοπούς 
του – και δεν θα σας εκπλήξω λέ-
γοντας ότι θα είναι η παλινόρθω-
ση της δυναστείας του – θα είναι η 
αποκατάσταση, δεν ξέρω αν χρησι-
µοποιώ τις ορθές λέξεις, η διαχείρι-
ση, η αποτίµηση της κληρονοµιάς, 
της παρακαταθήκης του πατέρα του. 

Φανταστείτε, ότι αυτό θα γίνει 

και µέσα από έναν ιστότοπο, και 
για τους µελετητές της ιστορίας, αλ-
λά και για όλους όσοι ενδιαφέρο-
νται. Θα υπάρχει ένας ιστότοπος για 
παράδειγµα µε τίτλο «βασιλική οι-
κογένεια της Ελλάδος» και θα απο-
τελεί µια υπενθύµιση, µια παρου-
σίαση σε πνευµατικό επίπεδο για 
όποιον θέλει να µάθει ποια ήταν η 
οικογένειά του, µε φωτογραφίες, 
µε ντοκουµέντα, µε αντικείµενα, µε 
κείµενα, µε αναλύσεις. 

Χρειάζεται ένα γραφείο στην 
Αθήνα διότι αντιπροσωπεύει έναν 
θεσµό, ο οποίος δεν είναι πλέον εν 
ενεργεία στη χώρα µας, αλλά υπάρ-
χει µία παράδοση, την οποία ο Παύ-
λος οφείλει και έχει καθήκον να συ-
νεχίσει να τιµά. 

H πρώτη
συνάντηση στο Λονδίνο 
Η πρώτη φορά που συνάντησε ο 
Χρήστος Ζαµπούνης τον τέως βα-
σιλιά Κωνσταντίνο ήταν τη δεκαε-
τία του ’80, στο Λονδίνο. Ο Χρήστος 
Ζαµπούνης, εγγονός βασιλοφρό-
νων, αλλά γιος κοµµουνιστών, δεν 
γνώριζε προσωπικά τον Κωνσταντί-
νο και επιχείρησε να τον συναντήσει 
ως ένας φαντάρος από την Ελλάδα 
και τίποτε άλλο. Του έκανε φοβερή 
εντύπωση που αν και άγνωστος, χω-
ρίς καµία προσωπική ή οικογενειακή 
σχέση ή γνωριµία, ο Κωνσταντίνος 
τον δέχθηκε στο γραφείο του και αντί 
για 5-10 λεπτά που ήταν συνήθως οι 
χρόνοι συνάντησης, µίλησαν για πά-
ρα πολλή ώρα. 

■ Και τι συζητήσατε σε αυτή την 
πρώτη συνάντηση που κράτησε 
περιέργως πολλή ώρα;
Γνωρίζοντας ότι είναι γιος και εγγο-
νός βασιλέως, συγγενής της Ελισσά-
βετ, όλων των βασιλικών οίκων, θα 
έµεναν όλοι εντυπωσιασµένοι για το 

πόσο άνετος και ευπροσήγορος ήταν. 
Με ρώτησε ποιος είµαι τι κάνω, από 
πού είµαι και µετά άρχισα να θέτω και 
εγώ τα ερωτήµατα που έχουµε όλοι οι 
Έλληνες πολίτες. ∆ηλαδή τι έγινε µε 
τον Γεώργιο Παπανδρέου, τι έγινε µε 
τη δικτατορία, πώς απέτυχε το βασι-
λικό αντικίνηµα, ποιος τον πρόδωσε, 
γιατί πήγε στη Ρώµη. Και φανταστεί-
τε είχα πάει απλώς να υποβάλλω τα 
σέβη µου. Πήγα να τον χαιρετίσω και 
δεν περίµενα κάτι παραπάνω. Αυτή η 
πρώτη συνάντηση µετεξελίχθη δηµο-
σιογραφικώς σε µια σειρά συνεντεύ-
ξεων που µου έδινε κατά καιρούς για 
διάφορα θέµατα. 

■ Παραδέχθηκε τότε τα λάθη του; 
Αυτό το έκανε το 2015 όταν συνέ-
γραψε τα αποµνηµονεύµατά του τα 
οποία κυκλοφόρησαν τότε µε το ΒΗ-
ΜΑ. Εκεί υπάρχει αυτή η προσωπι-
κή τοποθέτησή του, η µατιά του στην 
ιστορία µε την έννοια του λάθους. Τό-
τε, όταν τον είχα πρωτοσυναντήσει, 
τα έλεγε αποστασιοποιηµένα. Για τη 
λέξη «προδοσία» που χρησιµοποίη-
σα εγώ, οφείλω να πω ότι δεν το εί-
πε εκείνος, ποτέ δεν παραπονέθηκε, 
δεν γκρίνιαξε, ποτέ δεν είπε «µα είναι 
δυνατόν». Ακόµη και όταν πηγαινο-
ερχόµουν στο Λονδίνο µε τα δικαστή-
ρια για τις αποφάσεις γιατί ενδιαφε-
ρόταν το περιοδικό που εργαζόµουν 
το Point de Vue, για τη βασιλική περι-
ουσία, ποτέ δεν γκρίνιαξε, ούτε µε τον 
νόµο Βενιζέλου µε τον οποίον του πή-
ραν την ιθαγένεια. Ποτέ δεν µου εί-
πε «µα είναι δυνατόν, είµαι Έλληνας, 
υπηρέτησα στην Ελλάδα». Ποτέ δεν 
άκουσα από το στόµα του να οικτίρει, 
να κατηγορεί τον Καραµανλή που τον 
άφησε να περιµένει στο τηλέφωνο και 
δεν έγινε ένα ισότιµο δηµοψήφισµα 
µε τη φυσική του παρουσία. Ποτέ. 

Μου έκανε πολύ µεγάλη εντύπω-
ση. Και για εµένα ήταν ένα πολύ µε-
γάλο µάθηµα ζωής. ∆ιότι αν µε ρω-
τήσετε τι έχω µάθει από το βασιλικό 
ρεπορτάζ και συγκεκριµένα από αυ-
τή την οικογένεια, θα σας απαντήσω 
ότι έχω µάθει την έννοια της ανωτε-
ρότητας. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/

«Αν µε ρωτήσετε τι έχω µάθει από το βασιλικό ρεπορτάζ και 
συγκεκριµένα από αυτή την οικογένεια, θα σας απαντήσω

ότι έχω µάθει την έννοια της ανωτερότητας» 

‘‘

‘‘
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O Κωνσταντίνος τους... ένωσε 

Τ
α διεθνή Μέσα συνεχί-
ζουν να ασχολούνται µε 
τα απόνερα του αποχαι-
ρετισµού του τελευταίο 

έλληνα βασιλιά και των παραλειπό-
µενων µίας τελετής που περιελάµβα-
νε τους περισσότερους γαλαζοαίµα-

τους της Γηραιάς Ηπείρου.
Ειδικά τα ισπανικά Μέσα, δεν 

σταµατούν να δηµοσιεύουν φωτο-
γραφίες από το δείπνο που παρέθε-
σε η οικογένεια του εκλιπόντος στο 
ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία». 
Τα πλάνα από τις τελευταίες αναχω-

ρήσεις των υψηλών προσκεκληµέ-
νων, τα πηγαδάκια, η επανένωση 
του Βασιλιά Φελίπε µε τον πατέρα 
του και το αγκαζέ της Λετίθια µε τη 
Μαρί Σαντάλ εξάπτουν την φαντα-
σία των Ισπανών. Μάλιστα, επιση-
µαίνουν ότι ήταν µια «ευκαιρία για 

ανακωχή σε ουδέτερο έδαφος για 
την ισπανική βασιλική οικογένεια 
ήταν η κηδεία του Κωνσταντίνου».

Η… ανακωχή 
Τα µέλη της έσπευσαν να συµπαρα-
σταθούν στην βασιλοµήτορα Σοφία 

που έχασε τον αδελφό της. Στο πλευ-
ρό της, µαζί της στην Ελλάδα, βρέ-
θηκαν ο γιος της, ο βασιλιάς Φελίπε 
και η σύζυγός του Λετίθια.

Στην Αθήνα έφτασε από το 
Αµπού Ντάµπι και ο πρώην βασι-
λιάς Χουάν Κάρλος, ο οποίος άφησε 

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας βρήκε την ευκαιρία για συµφιλίωση την κηδεία του τέως βασιλιά 

ROYALTY

Έσπασε ο πάγος
µεταξύ Σοφίας και 

Λετίθιας - ανάµεσα 
στη Λετίθια και

τη Μαρί–Σαντάλ
και ο βασιλιάς

Φελίπε
αγκαλιάστηκε

µε τον αυτοεξόριστό 
πρώην βασιλιά
Χουάν Κάρλος



τον θρόνο για τον γιο του, και µε τη 
∆ικαιοσύνη της χώρας του να έρευ-
να κάποιες ύποπτες δοσοληψίες.

H φωτογραφία που ανέβασε η 
ισπανική βασιλική οικογένεια στα 
κοινωνικά δίκτυα περιγράφει µε τον 
τρόπο της την αργή διαδικασία συµ-
φιλίωσης στους κόλπους της βασιλι-
κής οικογένειας.

Ο Φελίπε και η Λετίθια στο 
πλευρό της Σοφία, λίγα λεπτά πριν 
από την ταφή του τέως βασιλιά, όλοι 
τους εµφανώς συγκινηµένοι και στο 
βάθος µόλις που διακρίνεται υποβα-
σταζόµενος ο Χουάν Κάρλος. «Σε 
κατάσταση σωµατικής αποσύνθε-
σης, σαν να είναι βγαλµένος από πί-
νακα ζωγραφικής, µοιάζει να υπο-
φέρει για τις τόσες αµαρτίες του», 
σχολιάζει η ισπανική εφηµερίδα El 
Mundo.

H ένταση µε τη Σοφία 
Το δηµοσίευµα µιλά και για µια άλ-
λη συµφιλίωση, αυτή της Λετίθια µε 
τη Σοφία, τις οποίες η κάµερα είχε 
συλλάβει σε στιγµή έντασης σε εκ-
κλησία το Πάσχα του 2018. Οι δύο 
γυναίκες, που δεν είχαν και τις καλύ-
τερες σχέσεις, είχαν από τότε πολλές 
κοινές εµφανίσεις. Στο Τατόι η κοινή 
τους παρουσία µοιάζει να κλείνει και 
εκείνο το κεφάλαιο.

«Επιτέλους ειρήνη» 
Τίτλοι όπως «επιτέλους ειρήνη» και 
«ήρθε η συγχώρεση» κάνουν τον 
γύρο του ∆ιαδικτύου. 

Πράγµατι, µετά από τέσσερα 
ολόκληρα χρόνια που ο Βασιλιάς 
Φελίπε απέφευγε να φωτογραφη-
θεί µε τον πατέρα του, πόσο µάλ-
λον να συνυπάρξει στον ίδιο χώρο, 

η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνστα-
ντίνου φαίνεται πως ήταν η αφορ-
µή για να σπάσει ο πάγος ανάµε-
σα στους δύο. Αν και οι δύο άνδρες 
δεν αντάλλαξαν κουβέντα στη Μη-

τρόπολη, αργότερα ο βασιλιάς Φε-
λίπε αγκάλιασε εγκάρδια τον ηλικι-
ωµένο πια Χουάν και τον φίλησε. 
«Όλα κύλησαν οµαλά στη συνά-
ντησή τους» σχολιάζουν τα Ισπανι-

κά Μέσα, τα οποία εκθειάζουν και 
τη Σοφία.  Αναφέρονται στην αξι-
οπρέπεια, µε την οποία ανέκαθεν 
αντιµετώπιζε τις απιστίες του συζύ-
γου της, αλλά και τον ρόλο του ειρη-

νοποιού που φέρεται να έπαιξε πα-
ρότι πενθούσε τον αγαπηµένο της 
αδελφό.

Αλα µπρατσέτα
Λετίθια µε Μαρί Σαντάλ
Η Λετίθια επίσης απασχόλησε το 
κοινό, το οποίο δεν περίµενε να τη 
δει αλα µπρατσέτα µε τη Μαρί Σα-
ντάλ. «Η βασίλισσα Λετίσια και η 
Μαρί-Σαντάλ πραγµατοποιούν τη 
συµφιλίωση τους στην κηδεία του 
Κωνσταντίνου της Ελλάδας», γρά-
φει η El pais. «Ο Φελίπε, η σύζυγός 
του και οι επίτιµοι βασιλιάδες, ∆ον 
Χουάν Κάρλος και Ντόνα Σοφία, 
συναντιούνται ξανά στην Αθήνα για 
την ταφή του τελευταίου βασιλιά των 
Ελλήνων», σχολιάζει σε άρθρο του 
άρθρο ο σταθµός RTVE, προσθέ-
τοντας «Βασίλισσα Λετίθια και Μα-
ρί Σαντάλ: τι πραγµατικά συνέβη µε-
ταξύ τους;».

Οι δύο γυναίκες είχαν συγκρου-
στεί στο παρελθόν, µε αφορµή µία 
δηµόσια διαµάχη µεταξύ της Λετίθια 
και της πεθεράς της Σοφίας. Τότε, η 
σύζυγος του Παύλου δεν είχε διστά-
σει να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της 
δηµόσια στα σόσιαλ µίντια. Περα-
σµένα, ξεχασµένα, όµως, για τις αλ-
λοτινές φίλες που αποφάσισαν να 
έρθουν ξανά κοντά. 

Η γερµανική έκδοση του περι-
οδικού Gala αναρωτιέται: «Έχει τα-
κτοποιήσει τις διαφορές της η Λε-
τίθια µε τη Μαρί-Σαντάλ;» Θυµίζει 
ότι οι δύο γυναίκες Λετίθια και Μαρί 
Σαντάλ είχαν παρευρεθεί και στην 
κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ 
όµως τότε δεν υπήρξε κανένα στιγ-
µιότυπο που να τις δείχνει να έχουν 
λύσει τις διαφορές τους.

Τα βρετανικά Μέσα εγκατέλει-
ψαν να επαναλαµβάνουν το ερώ-
τηµα γιατί δεν παραβρέθηκε ο πρί-
γκιπας Ουίλιαµ και άρχισαν να 
ασχολούνται µε τη γυναίκα που τον 
εκπροσώπησε. Αυτή δεν είναι άλ-
λη από τη Lady Gabriella Windsor. 
Πρόκειται για συγγενή της βασίλισ-
σας Ελισάβετ, όχι ιδιαίτερα γνωστή 
στο ευρύ κοινό. Παρόλα αυτά, ενδέ-
χεται, όπως σχολιάζουν τα περισσό-
τερα δηµοσιεύµατα να έχει έναν πιο 
ενεργό ρόλο στη βρετανική µοναρ-
χία. Τέλος, εκτός από τους «γαλα-
ζοαίµατους» που έδωσαν το παρών 
στην κηδεία του τέως βασιλιά Κων-
σταντίνου, τα µέτρα ασφαλείας, την 
τελετή και την οικογένεια του εκλι-
πόντος, πολλά Μέσα του εξωτερικού 
ασχολούνται µε τους βασιλικούς τά-
φους στο Τατόι, το οποίο και περι-
γράφουν ως επίγειο παράδεισο.
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Ξεσπαθώνει το γερµανικό τηλε-
οπτικό δίκτυο RTL κατά του πρί-
γκιπα της Ουαλίας, Ουίλιαµ, κα-
θώς σε άρθρο του επισηµαίνει ότι, 
ο διάδοχος του βρετανικού θρό-
νου προτίµησε να φορέσει ποδιά 
µαγειρικής από το να παραστεί 
στην κηδεία του νονού του, τέως 
Βασιλιά Κωνσταντίνου.

«Γί αυτό ο πρίγκιπας Ουίλιαµ 
παρέλειψε την κηδεία του νονού 
του Κωνσταντίνου;», διερωτάται 
το γερµανικό δίκτυο κουνώντας 
το... δάκτυλο στον πρωτότοκο γιο 
του Βασιλιά Καρόλου, ο οποίος 
εθεάθη να συµµετέχει σε µάθηµα 
µαγειρικής στο Μπέρκσάιρ.

«Την ώρα που πολλοί Εστεµ-
µένοι απ́ όλη την Ευρώπη βρίσκο-
νταν στην Αθήνα τη ∆ευτέρα 16 

Ιανουαρίου, για την κηδεία του 
τελευταίου βασιλιά της Ελλάδος, 
Κωνσταντίνου, απουσίαζε ένα πο-
λύ ιδιαίτερος καλεσµένος: Ο πρί-
γκιπας Ουίλιαµ, το βαφτιστήρι 
του εκλιπόντος µονάρχη!», γρά-
φει στην ιστοσελίδα του το γερ-
µανικό δίκτυο.

Ο σύζυγος της Κέιτ Μίντλε-
τον προτίµησε να µαγειρέψει όχι 
µακριά από την κατοικία του, χρη-
σιµοποιώντας µία ξύλινη κου-
τάλα, για να φτιάξει το «Chicken 
Teriyaki», ένα ιαπωνικό πιάτο, 
έχοντας στο πλευρό του παιδιά 
κυρίως ασιατικής καταγωγής.

Βεβαίως , η ποδιά του ήταν 
σε βασιλικό χρώµα, µπλε ρουα-
γιάλ. Η εµφάνιση του πρίγκιπα 
Ουίλιαµ στο φιλανθρωπικό ίδρυ-

µα «Together as One» στο Μπέρκ-
σαιρ δεν ήταν µεγάλη έκπληξη 
για τους Βρετανούς , όπως ανα-
φέρει ο Τύπος της χώρας.

«Ο πρίγκιπας Ουίλιαµ δεν 
µπορούσε να απουσιάζει από την 
25η επέτειο λειτουργίας της φι-
λανθρωπικής οργάνωσης που 
προσφέρει στους νέους απασχό-
ληση και ζεστά γεύµατα αφότου 
τελειώνουν το σχολείο», γράφει η 
εφηµερίδα «Daily Mail».

Ωστόσο, νοσταλγοί του Στέµ-
µατος εξέφρασαν την απογοήτευ-
σή τους που το βαφτιστήρι του τε-
λευταίου βασιλιά της Ελλάδος, 
δεν ταξίδεψε στην Αθήνα για να 
παραστεί στην κηδεία του νονού 
του, σχολιάζει το γερµανικό δη-
µοσίευµα.

Καρφιά εναντίον του Ουίλιαμ
«Φόρεσε ποδιά αντί να πάει στην κηδεία του νονού του!»



Η βασίλισσα Μάξιµα της Ολλανδίας 
µε µαύρο πέπλο αγκαζέ µε τον σύζυγό 
της βασιλιά Βίλεµ - Αλεξάντερ

Η βασιλοµήτωρ της Ισπανίας Σοφία, στην 
κηδεία του αδερφού της Κωνσταντίνου, 
µε τον πρώην βασιλιά Χουάν Κάρλος 

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό 
φθάνει στη Μητρόπολη

Ο βασιλιάς Φίλιππος αποτίει φόρο τιµής στο σορό του 
Κωνσταντίνου. ∆ίπλα του η Λετίθια της Ισπανίας  
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Tα παιδιά του Κωνσταντίνου, από αριστερά, Φίλιππος, Παύλος και Νικόλαος, 
µπροστά από τη σορό του πατέρα τους 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Πρίγκιπας Αλέξανδρος της Σερβίας & Πριγκίπισσα 
Αικατερίνη της Σερβίας - Κόρη και Πρώην Βασίλισσα της Ιορδανίας Νουρ

Η πριγκίπισσα Άννα συνοδευόταν 
από τον σύζυγό της, αντιναύαρχο Sir 
Timothy Laurence. Επέλεξε µαύρο παλτό 
µε κουµπιά και µπότες µέχρι το γόνατο.

Τα εγγόνια του τέως και παιδιά του Παύλου και της 
Μαρί Σαντάλ. Από αριστερά Κωνσταντίνος-Αλέξιος, 
Οδυσσέας-Κίµωνας, Αριστείδης-Σταύρος, Μαρία-
Ολυµπία και Αχιλλέας-Ανδρέας



Η αδελφή του ισπανού βασιλιά Φελίπε Ινφάντα – 
Κριστίνα συνοδευόταν από την πριγκίπισσα Ειρήνη 

και τα παιδιά της Πάµπλο Νικόλαο, Ειρήνη, Χουάν 
Βαλεντίν και Μιγκέλ Ουρνταγκαρίν 

Πρίγκιπας Χάακον της Νορβηγίας µε τη σύζυγό του πριγκίπισσα 
Μέτε-Μάριτ

Η Βασίλισσα Ματθίλδη και ο Βασιλιάς Φίλιππος του Βελγίου 
προσέρχονται στην τελετή. 
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Βασίλισσα Σύλβια - Κάρολος Γουσταύος της Σουηδίας
Από αριστερά προς τα δεξιά: Θεοδώρα & Μάθιου Κουµάρ (Αρραβωνιαστικός) - Νίνα 
Φλορ, Σύζυγος Φίλιππου - Τατιάνα Μπλάτνικ - Παιδιά Παύλου και Μαρί Σαντάλ

Τα εγγόνια του τέως και παιδιά του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ. Από 
αριστερά Κωνσταντίνος-Αλέξιος, Οδυσσέας-Κίµωνας, Αριστείδης-Σταύρος, 

Μαρία-Ολυµπία και Αχιλλέας-Ανδρέας

Η πριγκίπισσα Αλεσάντρα του Ανόβερου. 
Γνωστή και ως Sassa de Osma, είναι µέλος 
της βασιλικής οικογένειας του Ανόβερου 
µέσω του γάµου της µε τον Γερµανό πρίγκιπα 
Χριστιανό του Ανοβέρου

Τα παράσηµα και το ολυµπιακό µετάλλιο µπροστά στο φέρετρο του τέως 
βασιλιά

«Κλικ» στο ύστατο χαίρε
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Η ΕΛΛΆΔΆ ΜΠΟΡΕΊ ΝΆ ΠΡΟΣΕΛΚΎΣΕΊ 
ΨΗΦΊΆΚΟΎΣ ΝΟΜΆΔΕΣ

«Μέχρι τις εκλογές, πρόκειται να ανακοινωθούν νέες πολύ μεγάλες ξένες
επενδύσεις με μεγάλο αντίκτυπο στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/

«Η 
Ελλάδα είναι πλέ-
ον χώρα φιλική 
προς τις επενδύ-
σεις και την επιχει-

ρηματικότητα. Όχι, όμως η πιο φιλική 
ακόμη. Θα γίνει η πιο φιλική με τις νέ-
ες μεταρρυθμίσεις που έχουμε σχεδιά-
σει για τη δεύτερη θητεία της Κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη».

Αυτό σημείωσε ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδω-
νις Γεωργιάδης στο Greek House 
Davos 2023 Annual Meeting 
με θέμα «Strategic Investments, 
demonstrating Resilience in times of 
Global Uncertainly, navigating the 
path ahead» ενώ τόνισε ότι «μέχρι τις 
εκλογές, πρόκειται να ανακοινωθούν 
νέες πολύ μεγάλες ξένες επενδύσεις 
με μεγάλο αντίκτυπο στην παγκόσμια 
επενδυτική κοινότητα».

Ο υπουργός επανέλαβε ότι το 
2021 και το 2022 η Ελλάδα πέτυχε 
ρεκόρ όλων των εποχών στις ξένες 
άμεσες επενδύσεις και ότι φιλοδοξία 
της κυβέρνησης είναι το 2023 να επι-
τευχθεί τρίτο διαδοχικό ιστορικό ρε-
κόρ. «Οι θετικές ειδήσεις στην αρχή 
του έτους προϊδεάζουν ότι θα επιτευ-
χθεί και φέτος νέο ρεκόρ όλων των 
εποχών στις ξένες άμεσες επενδύσεις» 
σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: 
«Χάρις στο τριπλό ρεκόρ επενδύσεων, 
εξαγωγών και τουριστικών εισπράξε-
ων, το 2022 ο ρυθμός ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας θα είναι άνω 
του 6% - τον υπολογίζω στο 6,2%. Και 
το 2023 πιστεύω ότι η οικονομία, στο 
σύνολο της Ευρώπης, θα πάει καλύτε-
ρα από τις αρχικές προβλέψεις.

Δεν σας κρύβω ότι αρχικά ήμουν 
κι εγώ απαισιόδοξος για την πορεία 
της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2023. 
Όμως, ο πληθωρισμός αποκλιμακώ-
νεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό που 
οφείλεται προφανώς και στην αποκλι-
μάκωση των τιμών της ενέργειας και 
ιδίως του φυσικού αερίου. Ο χειμώ-

νας ήταν μέχρι τώρα πολύ πιο ήπιος, 
όλες οι χώρες έχουν επαρκή αποθέ-
ματα φυσικού αερίου, ενώ προστίθε-
νται συνεχώς νέες πηγές εφοδιασμού 
εκτός της Ρωσίας. ‘Άρα, ελπίζω και πι-
στεύω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν στο 
καθοδικό σπιράλ, όπως πιστεύω ότι 
το 2023 θα πάει καλύτερα και η ευ-
ρωπαϊκή οικονομία. Το ίδιο πιστεύω 
και για την ελληνική οικονομία, για το 
ρυθμό ανάπτυξης της οποίας το 2023 
προβλέπουμε στον προϋπολογισμό 
1,8%, τρεις φορές περισσότερο από 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. ‘Άλλωστε, 
και τα προηγούμενα χρόνια η πορεία 
της ελληνικής οικονομίας ήταν καλύ-

τερη των αρχικών προβλέψεων».
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πολι-

τική σταθερότητα είναι, αναμφίβολα, 
σημαντικός παράγοντας στην προσέλ-
κυση επενδύσεων και πρόσθεσε ότι το 
βασικό μήνυμα της κυβέρνησης προς 
τους επενδυτές είναι ότι «σεβόμαστε 
το χρόνο και τα χρήματά σας κι είμα-
στε εδώ να επιλύουμε προβλήματα». 
Επιπλέον σημείωσε: «πάντα θα ανα-
κύπτουν προβλήματα διότι είναι σχε-
δόν απίθανο να προχωρά μια επέν-
δυση και να μην συναντήσει κάποιο 
πρόβλημα. Αυτό που εμείς ως Κυβέρ-
νηση διαβεβαιώνουμε είναι ότι όταν 
ανακύπτει πρόβλημα, εμείς ερχόμα-

στε με καλή πίστη να το επιλύσουμε».
Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι 

τα τελευταία 3,5 χρόνια η Ελλάδα 
έχει βρεθεί στο ραντάρ της παγκόσμι-
ας επενδυτικής κοινότητας. Ενδεικτικά 
ανέφερε ότι Pfizer, Microsoft, Digital 
Realty, Amazon Web Services, 
Google, Teamviewer έχουν επιλέξει 
τη χώρα μας για τις επενδύσεις τους 
και σημείωσε ότι, παράλληλα, ανα-
γεννιέται κι η ελληνική ναυπηγική 
βιομηχανία ενώ επενδύσεις προχω-
ρούν και σε άλλους σημαντικούς το-
μείς της οικονομίας, όπως σε τουρι-
σμό, κτηματαγορά και στην ενέργεια.

Η ενεργειακή κρίση συνέβαλε 

στην αύξηση των επενδύσεων στην 
Ελλάδα

«Η ενεργειακή κρίση συνέβαλε 
στην αύξηση των επενδύσεων στην 
Ελλάδα, η οποία εξελίσσεται σε ένα 
σημαντικό ενεργειακό κόμβο για την 
Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή» 
είπε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Η 
κρίση κατέστησε πιο ελκυστικές τις 
επενδύσεις σε ΑΠΕ αφού έγιναν οι-
κονομικά πιο συμφέρουσες. Στην Ελ-
λάδα, αξιοποιώντας τα φυσικά της 
πλεονεκτήματα σε παραγωγή ενέργει-
ας από ΑΠΕ, επιταχύναμε σημαντικά 
τις αδειοδοτικές διαδικασίες κι έτσι 
πλέον θα επιτύχουμε τον στόχο που 
είχαμε θέσει για παραγωγή ενέργει-
ας 20 GW από ΑΠΕ έξι χρόνια νωρί-
τερα, στα μέσα του 2024 αντί του 2030 
που προβλέπαμε αρχικά. Οι προσδο-
κίες μας τώρα είναι το 2030 η παρα-
γωγή ενέργειας από ΑΠΕ να ανέλθει 
στα 30 GW.

Επιπρόσθετα, η Ελλάδα εξελίσ-
σεται σε κόμβο φυσικού αερίου τρο-
φοδοτώντας την ευρωπαϊκή αγορά 
με LNG. Προς αυτήν την κατεύθυν-
ση προχωρούν σημαντικές επενδύ-
σεις σε FSRU. Ταυτόχρονα, προχω-
ρούμε την ηλεκτρική διασύνδεση με 
τη Βόρεια Αφρική».

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Η 
Ελλάδα μπορεί να μεταμορφωθεί 
στο άμεσο μέλλον. Για να δώσω ένα 
παράδειγμα, μπορεί να γίνει για την 
Ευρώπη ότι είναι η Φλόριντα για τις 
ΗΠΑ προσελκύοντας ψηφιακούς 
νομάδες, εργαζόμενους που θα δου-
λεύουν από την Ελλάδα σε οποιο-
δήποτε άλλο μέρος του πλανήτη. Οι 
νέες τεχνολογίες, τα φορολογικά κί-
νητρα σε συνδυασμό με τη σταθερό-
τητα και την ασφάλεια που παρέχει 
η χώρα και τα φυσικά της πλεονε-
κτήματα, καθιστούν την Ελλάδα 
εξαιρετικά ελκυστική κι είμαι πολύ 
αισιόδοξος ότι θα μεταμορφωθεί τα 
επόμενα χρόνια».

Με τον κ. Bradley 
CEO Neon 
συζητήσαμε 
ενδιαφέρουσες 
ιδέες για 
επενδύσεις στην 
Ελλάδα εδώ 
στα πλαίσια 
του Νταβός 
εξαιρετική 
συνάντηση», 
είπε ο υπουργός 
Ανάπτυξης 
κ. Άδωνις 
Γεωργιάδης
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T
α Best City Awards 2023, 
για µια ακόµα συνεχή 
χρονιά, ανέδειξαν και επι-
βράβευσαν νέα έργα και 

καλές πρακτικές που έχουν υλοποι-
ηθεί από Περιφέρειες, Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχει-
ρήσεις, προκειµένου οι πόλεις στην 
Ελλάδα να είναι ευφυείς, αειφόρες, 
και οικονοµικά βιώσιµες διατηρώ-
ντας την «κοινωνική τους συνοχή.

Πρόκειται για έργα που θα συ-
ντελέσουν στον µετασχηµατισµό σε 
«Ευφυή πόλη» µε άµεσα οφέλη τη 
βελτίωση της καθηµερινότητας και 
της ποιότητας ζωής των πολιτών, την 
αποδοτικότερη διαχείριση των δια-
θέσιµων πόρων και την παροχή ποι-
οτικότερων ψηφιακών υπηρεσιών σε 
τοµείς της αστικής λειτουργίας τους.

Ο στόχος των βραβείων είναι να:
l Αναδείξουν τις πόλεις που εξα-
σφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής 
στους πολίτες.
l Προβάλλουν τους ΟΤΑ, φορείς 
και επιχειρήσεις που θα διακριθούν 
και να προωθήσουν τις ενέργειές 
τους ως παραδείγµατα.
l Αποδώσουν αξία στη βιώσιµη και 
ευφυή πόλη.
l Κινητοποιήσουν τις αρχές των πό-
λεων για τη διαρκή βελτίωση της κα-
θηµερινότητας των πολιτών τους, µε 
ταυτόχρονη βελτίωση των περιβαλ-
λοντικών τους επιδόσεων.
l Επικοινωνήσουν τις προσφερόµε-
νες λύσεις & τεχνολογίες που συνει-
σφέρουν στην πορεία προς την ευ-
φυή και βιώσιµη πόλη.
l Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δη-
µιουργικών ευφυών κοινοτήτων µε 
ποιότητα ζωής για τους πολίτες.

Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε 
πολυµελής Κριτική Επιτροπή απαρ-
τιζόµενη από έµπειρα στελέχη ΟΤΑ 
καθώς και αναγνωρισµένα µέλη και 
Πρόεδρο τον κ. ∆ηµήτρη Παπαστερ-
γίου, Πρόεδρο ΚΕ∆Ε και ∆ήµαρχο 

Τρικκαίων, ο οποίος δήλωσε: «Έξυ-
πνη πόλη είναι η πόλη που «ακούει» 
τους πολίτες της και µαζί προχωρούν 
σε έργα και δράσεις µε ουσία και αν-
θρώπινο πρόσωπο».

Tα κορυφαία βραβεία
και οι νικητές
Smart City of the Year: ∆ήµος 
Αθηναίων
Smart Town of the Year: ∆ήµος 
Βάρης- Βούλας- Βουλιαγµένης
Smart Municipality of the Year: 
∆ήµος Μυκόνου
Smart Region of the Year: Περι-
φέρεια Θεσσαλίας

Βραβεία που ξεχώρισαν 
Ηράκλειο Αττικής: 1.000 ευρώ για 
το πρώτο παιδί 

Το χρυσό βραβείο στην κατη-
γορία δράσεων κοινωνικής πολιτι-
κής απέσπασε ο ∆ήµος Ηρακλεί-
ου στα φετινά Best City Awards για 
την πρωτοβουλία της χορήγησης του 
επιδόµατος των 1.000 ευρώ για τη 
γέννηση του πρώτου παιδιού σε οι-
κογένειες κατοίκων της πόλης µε ει-
σοδηµατικά κριτήρια.

Η συγκεκριµένη παροχή ξεχώ-
ρισε ανάµεσα στις υποψηφιότητες 

από δήµους όλης της Ελλάδας κα-
θώς ο ∆ήµος Ηρακλείου  είναι ο 
πρώτος – πιθανότατα παραµένει και 
ο µοναδικός – που έχει προβλέψει 
κάτι τέτοιο για τους κατοίκους του.

Το βραβείο παρέλαβε ο δήµαρ-
χος, Νίκος Μπάµπαλος δηλώνο-
ντας «…. εξαιρετικά υπερήφανος 
που µπορούµε και βοηθάµε τόσες 
νέες οικογένειες της πόλης µας, µε 
µια πρωτοβουλία που δεν είχε προ-
ηγούµενο στα χρονικά της Αυτοδι-
οίκησης.

∆εν σας κρύβω µάλιστα ότι πολ-
λοί δήµαρχοι έχουν ρωτήσει πώς 
υλοποιούµε αυτό το πρόγραµµα για 
να το εφαρµόσουν και εκείνοι».

“Σάρωσε” ο ∆ήµος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγµένης
12 βραβεία έλαβε ο ∆ήµος Βά-
ρης Βούλας Βουλιαγµένης και αυ-
τά ήταν:
1. Smart Town of the Year – Το βρα-
βείο απονέµεται στην πόλη µε πλη-
θυσµό από 40.000 έως 80.000 κα-
τοίκους που συγκέντρωσε συνολικά 
την υψηλότερη βαθµολογία.
2. Η πρώτη θέση στάθµευσης ηλε-
κτρικού αυτοκινήτου για ΑΜΕΑ της 
χώρας στη Πλατεία Νυµφών της 

∆.Ε. Βουλιαγµένης 
3. Όλες οι πληροφορίες της πόλης 
και οι συναλλαγές στο τηλέφωνό 
µου
4. Εκπόνηση ολοκληρωµένης επι-
χειρησιακής µελέτης αντιµετώπι-
σης φυσικών καταστροφών του ∆ή-
µου Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης
5. Lora Wan: Ένα πρωτοποριακό σύ-
στηµα αισθητήρων που χρησιµοποι-
εί Τεχνητή Νοηµοσύνη.
6. Στην κατηγορία Smart Waste 
Management ο ∆ήµος κέρδισε το 
χρυσό βραβείο για το έργο που υλο-
ποιείται στον ∆ήµο µε έξυπνους κά-
δους απορριµµάτων
7. ∆ιοργάνωση κορυφαίου τρια-
θλητικού αγώνα IRON MAN 70.3 
VOULIAGMENI
8. ∆ηµοτικό πρόγραµµα για την κα-
ταγραφή, τη σήµανση και τη στείρω-
ση των αδέσποτων γατών «Οι Γάτες 
µας»
9. Βελτιστοποίηση ενεργειακής απο-
δοτικότητας της Στέγης Υπερηλίκων 
∆.Ε. Βούλας
10. Ολοκληρωµένο ∆ίκτυο ηλε-
κτρικών οχηµάτων στον ∆ήµο Βά-
ρης Βούλας Βουλιαγµένης
11. Ηλεκτρονική παρακολούθηση 
διακίνησης εγγράφων και ψηφια-

κών υπογραφών
12. Υπερσύγχρονο σύστηµα 24ωρης 
εναέριας επιτήρησης του αστικού και 
περιαστικού πρασίνου της πόλης

“Μισή ντουζίνα βραβεία 
για τον ∆ήµο Αλίµου
- Κατασκευή καινοτόµων, πρωτότυ-
πων και πρωτοποριακών αναλάµπο-
ντων φανών επισήµανσης κινδύνου 
(FLASHING LIGHTS).
- Βραβείο για τις Έξυπνες Υπερυψω-
µενες ∆ιαβάσεις, την Έξυπνη διάβα-
ση πεζών σε σχολεία.
- Mobile εφαρµογή “City On DAD” 
της Crowdpolicy, για άµεση πληρο-
φόρηση και διασύνδεση των πολι-
τών, στην υποενότητα ψηφιακός το-
πικός τουριστικός οδηγός και Μobile 
εφαρµογές.
- Ανακυκλώνουµε σωστά; Συµµετέ-
χω, ενηµερώνοµαι, προτείνω. Πε-
ρισσότερη ανακύκλωση, λιγότερα 
απόβλητα
- Κυκλική Οικονοµία και ∆ιαχείριση 
ανακυκλώσιµων υλικών – Ο δρόµος 
προς το µέλλον

“Αναγνώριση για
τον ∆ήµο Μεγαρέων”  
«Ο ∆ήµος µας αναγνωρίζεται και 
επιβραβεύεται» ανέφερε µε δήλω-
σή του ο δήµαρχος Μεγαρέων Γρη-
γόρης Σταµούλης σχετικά µε τα 
βραβεία που απονεµήθηκαν στις 
«έξυπνες πόλεις» (Best City Awards 
2023), όπου ο ∆ήµος Μεγαρέων δι-
ακρίθηκε µε το χρυσό βραβείο στην 
κατηγορία «∆ιαχείριση Ενέργειας – 
Έξυπνος αστικός φωτισµός».

Ο ∆ήµαρχος συµπλήρωσε: 
«Πρωτεύσαµε για το σπουδαίο έρ-
γο ενεργειακής αναβάθµισης, αυ-
τοµατοποίησης και διαχείρισης του 
δικτύου ηλεκτροφωτισµού κοινο-
χρήστων χώρων και για τον έξυπνο 
αστικό φωτισµό χωρίς να ξοδέψει ο 
∆ήµος ούτε 1 ευρώ».

BEST CITY AWARDS 2023
Οι Έξυπνες Πόλεις
δεν είναι το μέλλον,
είναι το σήμερα
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Αντικειμενικές
αξίες:
Φουντώνει
το «κίνημα»
των δήμων κατά
των αυξήσεων

Αθήνα, Γλυφάδα, Ζωγράφου, Αγ. 
∆ηµήτριος, Παλλήνη, Μοσχάτο – Ταύ-
ρος, Ηράκλειο Αττικής είναι ορισµέ-
νοι από τους ∆ήµους που ζητούν από 
το υπουργείο Οικονοµικών να προχω-
ρήσει σε «κούρεµα» των αντικειµενικών 
αξιών των ακινήτων οι οποίες έκαναν 
άλµα κατά την τελευταία αναπροσαρ-
µογή.

Το «κίνηµα» των δήµων κατά των 
αυξηµένων αντικειµενικών αξιών µεγα-
λώνει συνεχώς για την υποβολή γνω-
µοδοτήσεων στο υπουργείο Οικονοµι-
κών. Από την πλευρά του το υπουργείο 
έχει διαµηνύσει ότι θα εξετάσει µόνο 

τις γνώµες των δηµοτικών συµβουλίων 
που συνοδεύονται µε αποδεικτικά στοι-
χεία για τις πραγµατικές τιµές της αγο-
ράς ενώ δεν έχει αφήσει το παραµικρό 
περιθώριο αναδροµικών διορθώσεων. 
Εφόσον γίνει επανάληψη της διαδικασί-
ας και προσδιοριστούν νέες τιµές ζώνης, 
αυτές θα ισχύσουν από το χρόνο έκδο-
σης της απόφασης και εφεξής. Έτσι, δεν 
θα επηρεαστεί ο ΕΝΦΙΑ ούτε του 2022 
αλλά ούτε του 2023 καθώς και οι φόροι 
µεταβίβασης που έχουν καταβληθεί.

Θυµίζουµε ότι στο δρόµο για «κούρε-
µα» των αντικειµενικών αξιών άνοιξε ο 
∆ήµος Αθηναίων.

Γαλάζια στήριξη
στην υποψηφιότητα
Πισιμίση στα
Βριλήσσια 
Με µεγάλη συµµετοχή πολιτών των Βρι-
λησσίων καθώς πραγµατοποιήθηκε στο 
Πνευµατικό Κέντρο Βριλησσίων η εκδή-
λωση της δηµοτικής παράταξης «Συνερ-
γασία-Νέα Πνοή για τα Βριλήσσια» µε 
υποψήφιο δήµαρχο τον Γιάννη Πισιµί-
ση, που σηµατοδότησε την εκκίνηση της 
πορείας προς τις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης µε τίτλο 
«Νέα Προοπτική για τα Βριλήσσια: Σύγ-
χρονη, Βιώσιµη, Ανθρώπινη Πόλη», ο 
Γιάννης Πισιµίσης έκανε απολογισµό των 
πεπραγµένων του συνδυασµού του εντός 
και εκτός ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα τε-
λευταία τρεισήµισι χρόνια. Παράλληλα, 
σκιαγράφησε το σχέδιο της «Νέας Πνοής» 
για τον πλήρη εκσυγχρονισµό του ∆ήµου 
Βριλησσίων, ενώ τόνισε πως ο συνδυα-
σµός του επιθυµεί «έναν δηµιουργικό δι-
άλογο, µε αξιοπρέπεια και πολιτικό πολιτι-
σµό στην πορεία προς τις κάλπες».

Ξεκάθαρη ήταν η στήριξη, στο πρό-
σωπο του Γιάννη Πισιµίση, κορυφαίων 
στελεχών της Νέας ∆ηµοκρατίας όπως 
του Άδωνι Γεωργιάδη, της Νίκης Κερα-
µέως, του Γιώργου Κουµουτσάκου και του 
∆ηµήτρη Καιρίδη. Το «παρών» στην εκ-
δήλωση έδωσαν σηµαντικά στελέχη και 
από άλλους πολιτικούς χώρους όπως ο 
δηµοσιογράφος Ανδρέας Παπαδόπου-
λος και η Ρένια Ζαρκαδούλα από το ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται 
εκ νέου στα δημοτικά συμβούλια

Σ
το νοµοσχέδιο του 
Υπουργείου Εσωτερι-
κών «Πολυεπίπεδη δι-
ακυβέρνηση και δι-

αχείριση κινδύνων στο δηµόσιο 
τοµέα», συµπεριλήφθηκαν τόσο 
η «εναρµόνιση» του Υπουργείου 
Εσωτερικών στην πρόσφατη από-
φαση του ΣτΕ που κήρυξε «αντι-
συνταγµατικό» τον «νόµο Θεοδω-
ρικάκου» για την κυβερνησιµότητα 
των ∆ήµων, όσο και η µονιµοποίη-
ση των εργαζοµένων στο πρόγραµ-
µα «Βοήθεια στο Σπίτι» που είχαν 
επιτύχει στον σχετικό διαγωνισµό.

Βασικό πυρήνα της τροπολο-
γίας αποτελεί η κατάργηση αρµο-
διοτήτων από τις Οικονοµικές Επι-
τροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας 
Ζωής των δήµων.

Επίσης προσαρµόζεται η θη-
τεία και ο χρόνος εκλογής των µε-
λών των οικονοµικών επιτροπών 

και των επιτροπών ποιότητας  ζωής 
των δήµων και των περιφερειών.

Ειδικότερα η θητεία τους καθί-
σταται εκ νέου ετήσια από διετής. 

Οι σηµαντικότερες αρµοδιότη-
τες που µεταβιβάζονται εκ νέου στα 
δηµοτικά συµβούλια είναι:
- Η κατάρτιση προϋπολογισµών, 
ισολογισµών, απολογισµών και 
των ετήσιων προγραµµάτων δρά-
σης, καθώς και οι εκθέσεις πε-
πραγµένων των νοµικών προσώ-

πων και επιχειρήσεων του οικείου 
ΟΤΑ.
- Η απόφαση για την υποβολή αι-
τηµάτων πρόσληψης του πάσης 
φύσεως προσωπικού, συµπερι-
λαµβανοµένων των δικηγόρων 
και νοµικών συµβούλων, καθώς 
και των συµβασιούχων µίσθωσης 
έργου.
- Η απόφαση για την έγκριση 
των όρων και τη σύναψη κάθε εί-
δους προγραµµατικών συµβάσε-

ων και ένδικων µέσων, καθώς και 
για συµβάσεις του άρθρου 12 του 
ν.4412/2016.
- Η απόφαση για τη διαγραφή χρε-
ών και την απαλλαγή από προ-
σαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
- Η απόφαση για τη χρηµατοδό-
τηση κοινωφελών επιχειρήσεων 
από τον οικείο δήµο καθώς και η 
έγκριση της απόφασης του διοι-
κητικού συµβουλίου της κοινω-
φελούς επιχείρησης για είσπραξη 
εύλογης αποζηµίωσης από τον οι-
κείο δήµο.
- Η απόφαση για τη σύναψη 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων 
(leasing) µηχανολογικού εξοπλι-
σµού και οχηµάτων του δήµου.
- Η απόφαση για τον καθορισµό 
ή την αναπροσαρµογή των τελών, 
δικαιωµάτων και γενικώς των εσό-
δων των δηµοτικών κοιµητηρίων.

Με γρήγορους ρυθµούς προχωρά η ανακατασκευή του Κλειστού 
Γυµναστηρίου “Γ. Κασιµάτης” στον ∆ήµο Κερατσινίου-∆ραπετσώ-
νας. Το έργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής µέχρι 
του ποσού: 310.000 ευρώ.

Για την πορεία και την υλοποίηση του έργου ενηµέρωσε τον 
Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη η αρµόδια Αντιπεριφερειάρχης Πει-
ραιώς Στ. Αντωνάκου. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο δή-
µος ενώ υπάρχει στενή συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών της 
Περιφέρειας προκειµένου να δροµολογηθεί και η επισκευή των 
κερκίδων στο ανοιχτό στάδιο των “Σιταποθηκών”.

ΕΝ ΟΙΚΩ... 

Ταχεία ανακατασκευή του Κλειστού “Γ. Κασιµάτης” στην ∆ραπετσώνα
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Ο 
προϋπολογισµός των 
113.365.896,01 ευρώ 
του ∆ήµου Χαλανδρίου 
για το 2023 έλαβε, στις 

2 Ιανουαρίου 2023, νωρίτερα από κά-
θε άλλη χρονιά, την αναγκαία έγκρι-
ση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Περιλαµβάνει έργα υποδοµών 
και αστικών αναπλάσεων ύψους 43,6 
εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα διατηρεί 
το κοινωνικό του πρόσηµο, µε σταθε-
ρά χαµηλά δηµοτικά τέλη αλλά και 
µε σειρά από πρόνοιες για τους ασθε-
νέστερους, παρά το ασφυκτικά οικο-
νοµικό πλαίσιο, λόγω της παρατεινό-
µενης ενεργειακής κρίσης και των 
ασφυκτικών πληθωριστικών πιέσε-
ων. Εχέγγυο για την υλοποίησή του, 
το γεγονός ότι, το 2022, το αντίστοι-
χο Τεχνικό Πρόγραµµα επιτεύχθηκε 
σε ποσοστό 72%.

Τα σηµαντικότερα έργα 
● Ανάπλαση της διαδροµής του 
Αδριάνειου Υδραγωγείου
● Βιοκλιµατική ανάπλαση του κέ-
ντρου. 

● Ευρεία ανάπλαση στην περιοχή 
της Τούφας επί των οδών Ολύµπου 
και Μεταµορφώσεως, αλλά και στο 
Κάτω Χαλάνδρι, στην οδό Σ. Βενι-
ζέλου, µε το κονδύλι των 8.646.094 
εκατ. που εξασφαλίστηκε από το 
πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης». Το 
έργο είναι στη φάση της δηµοπρά-

τησης.
● ∆ηµιουργία «πράσινης» διαδρο-
µής στις οδούς Ευριπίδου, Στρ. ∆. 
Ρουµπέση, Σ. Καλλισπέρη & Φι-
λίππου Λίτσα, προϋπολογισµού 
1.909.600 ευρώ. 
● Ολοκλήρωση των έργων οδοποιί-
ας ύψους 13.100.000 ευρώ.
● Ανέγερση νέου δηµαρχείου και 
αθλητικού πολυχώρου στο Πάτηµα. 

Αντιπληµµυρική
προστασία
● ∆ιευθέτηση του ανοικτού τµήµα-
τος του Ρέµατος Βριλησσού 
● Κατασκευή αγωγών όµβριων υδά-
των στην περιοχή του Πατήµατος και 
διάφορες περιοχές του ∆ήµου Χα-
λανδρίου. 

Έργα ύψους 43,6 εκατ. ευρώ 
στο Χαλάνδρι το 2023 

Με το µήνυµα «ΜΙΛΑ, µη φοβάσαι… Σπάµε τον κύκλο 
της βίας» πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνω-
σε ο ∆ήµος Ελληνικού Αργυρούπολης, η Επιτροπή Ισό-
τητας των Φύλων του ∆ήµου Ελληνικού Αργυρούπολης 
και η ΚΙΓΕΑ µε θέµα την έµφυλη βία.

Η εκδήλωση 
έλαβε χώρα µια 
άκρως συµβολική 
και σηµαδιακή ηµέ-
ρα, ανήµερα της 
θλιβερής επετείου 
του ξυλοδαρµού της 
Αργυρουπολίτισ-
σας Όλγας, που µέ-
χρι και σήµερα ανε-
βαίνει το Γολγοθά 
της, καταβάλλοντας 
τον προσωπικό της 
αγώνα.

Τη ∆ευτέρα 16 
Ιανουαρίου στο Πο-
λιτιστικό – Συνεδρι-
ακό Κέντρο «Μί-
κης Θεοδωράκης» 
έγινε ενηµέρωση 
σε γυναίκες και άν-
δρες, κοινό κάθε 
ηλικίας, για το πως 
µπορεί να αναγνω-
ριστεί, να προλη-

φθεί και να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της βίας κατά των 
γυναικών.

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ξεπεράσουν το φόβο 
τους και να σπάσουν τη σιωπή τους απευθυνόµενοι στους 
αρµόδιους φορείς όλα τα θύµα που υποφέρουν σιωπηλά.

Κατά την έναρ-
ξη χαιρετισµό απηύ-
θυναν ο ∆ήµαρχος 
Ελληνικού Αργυ-
ρούπολης Γιάννης 
Κωνσταντάτος δίδο-
ντας συγχαρητήρια 
για την πρωτοβου-
λία και τη διοργά-
νωση ενός σοβαρού 
ζητήµατος που µα-
στίζει στη σύγχρο-
νη εποχή. Επίσης 
παρέµβαση – χαιρε-
τισµό µέσω βίντεο 
έκανε η Υφυπουρ-
γός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Μαρία Συ-
ρεγγέλα καθώς λό-
γω ανειληµµένων 
υποχρεώσεων δεν 
κατάφερε να παρα-
στεί ως είχε αρχικώς 
προγραµµατιστεί.

«ΜΙΛΑ, µη φοβάσαι Σπάµε τον κύκλο της βίας»: Ηχηρά 
µηνύµατα από το ∆ήµο Ελληνικού – Αργυρούπολης Πίτα µε άρωµα… απολογισµού 

στον ∆ήµο Ωρωπού 

Στην εορταστική εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πί-
τας του ∆ήµου Ωρωπού παραβρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Ατ-
τικής, κ. Γιώργος Πατούλης.

Ο δήµαρχος, κ. Γιώργος Γιασηµάκης αναφέρθηκε επίσης 
στους µεγάλους στόχους του ιδίου, της ∆ηµοτικής Αρχής και των 
συµπολιτών του ώστε να διεκδικήσει ο ∆ήµος εµβληµατικά έργα 
όπως οι βιολογικοί καθαρισµοί, οι τουριστικές υποδοµές, η αστι-
κή συγκοινωνία, ο προαστιακός σιδηρόδροµος, αθλητικά στάδια 
και κολυµβητήρια, προστασία του περιβάλλοντος αλλά και ιδιω-
τικές επενδύσεις.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης τόνισε από την 
πλευρά τους «…η Περιφέρεια έχει βοηθήσει τα µέγιστα το ∆ή-
µο Ωρωπού και συµβάλει σε σηµαντικά έργα όπως στις ασφαλ-
τοστρώσεις, στη διαχείριση όµβριων υδάτων, στη διαχείριση του 
παραλιακού µετώπου, στα νέα σχολεία σε σύγχρονα ενεργειακά 
κτίρια, ενώ εντός των ηµερών θα υπογραφεί σύµβαση ευρύτατου 
αριθµού παιδικών χαρών».

ΕΝ ∆ΗΜΩ/
Του Πέτρου Κουβάτσου 



*
*

Τ 
ην τε λευτα ία του 
πνοή άφησε σε ιδιω-
τικό νοσοκοµείο των 
κατεχοµένων ο αντι-

στράτηγος εν αποστρατεία του κα-
τοχικού στρατού Χασάν Κουντα-
κτσί, ο άνθρωπος που οµολόγησε 
ότι έδωσε εντολή για τη στυγερή 
δολοφονία του Σολωµού Σολω-
µού στο οδόφραγµα της ∆ερύνει-
ας, στις 14 Αυγούστου του 1996.

Όπως µετέδωσαν τουρκο-
κυπριακά µέσα ενηµέρωσης ο 
86χρονος πρώην επικεφαλής του 
Τµήµατος Ειδικού Πολέµου του 
κατοχικού στρατού, γνωστός µε 
το παρατσούκλι «Ταµπουραλί Πα-
σάς», αισθάνθηκε αδιαθεσία χθες 
το πρωί, ενώ βρισκόταν στο σπί-

τι του και διακοµίστηκε στο νοση-
λευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ότι 
υπέστη καρδιακή προσβολή και 
εξέπνευσε το µεσηµέρι. 

Με ένα νεύµα του
Ο Κουντακτσί είχε δηλώσει αµε-
τανόητος για την άνανδρη δολο-
φονία του Σολωµού Σολωµού, 
τον µοιραίο εκείνο Αύγουστο. 
Εναντίον του η Ιντερπόλ είχε εκ-
δώσει διεθνές ένταλµα σύλληψης 
και έκτοτε δεν ταξίδεψε στο εξω-
τερικό, τονίζοντας ότι προτιµούσε 
να είναι γνωστός ως «ο εγκλωβι-
σµένος διοικητής» παρά ως ο δι-
οικητής µε κατεβασµένη σηµαία.

Ο ίδιος εξοµολογήθηκε ότι 
πριν από τα επεισόδια είχε ήδη 

δώσει εντολές σε αξιωµατικούς 
και υπαξιωµατικούς του Αττίλα 
που συγκεντρώθηκαν στο οδό-
φραγµα της ∆ερύνειας, ότι κα-
νείς Ελληνοκύπριος δεν θα πε-
ράσει το συρµατόπλεγµα. Όταν 
ο Σολωµός Σολωµού επιχείρησε 
να κατεβάσει τη σηµαία της κα-
τοχής από τον ιστό, αρκούσε ένα 
νεύµα του Κουντακτσί µε το χέρι 
του για να πυροβοληθεί και να πέ-
σει νεκρός.

Το όνοµα του είχε εµπλακεί 
πρόσφατα στην υπόθεση δολοφο-
νίας του Τουρκοκύπριου δηµοσιο-
γράφου Kutlu Adalı το 1996 στην 
κατεχόµενη Λευκωσία, όπου τό-
τε διατελούσε ως επικεφαλής της 
“ειρηνευτικής δύναµης” του τουρ-

κικού στρατού στα κατεχόµενα.

Από το Βερολίνο
ως την Αµµόχωστο
Στις 2 Αυγούστου του 1996 είχε 
ξεκινήσει από την Πύλη του Βρα-
δεµβούργου στο Βερολίνο Πα-
νευρωπαϊκή Πορεία µοτοσικλετι-
στών µε στόχο να καταλήξει στην 
κατεχόµενη Κερύνεια για να δώ-
σει το µήνυµα της ανάγκης τερµα-
τισµού της τουρκικής κατοχής. Ο 
συµβολισµός της πτώσης του τεί-
χους του Βερολίνου και της ανά-
γκης ξηλώµατος του συρµατο-
πλέγµατος της πράσινης γραµµής 
στην Κύπρο, φόβισε το καθεστώς 
Ντενκτάς και την Άγκυρα. Οι κυ-
πριακές µυστικές υπηρεσίες εί-

Πέθανε ο Τούρκος 
αντιστράτηγος – χασάπης 
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Λεπτό προς λεπτό τα 
δραµατικά γεγονότα 
που ακολούθησαν της 
κηδείας του Τάσου 
Ισαάκ, που σκότωσαν 
στο ξύλο οι τούρκοι 
παρακρατικοί 

Ο 86χρονος πρώην 
επικεφαλής του 
Τµήµατος Ειδικού 
Πολέµου του κατοχικού 
στρατού, γνωστός 
µε το παρατσούκλι 
«Ταµπουραλί Πασάς», 
καταζητείτο µε διεθνές 
ένταλµα σύλληψης αλλά 
από το 1996 κρυβόταν 
στα Κατεχόµενα

Είχε δώσει εντολή για τη δολοφονία του Σολωµού Σολωµού, στον ιστό της σηµαίας



χαν πληροφορίες ότι οι Τούρκοι 
θα χτυπούσαν και τότε Πρόεδρος 
Γλαύκος Κληρίδης, επιχείρησε 
να «λογικέψει» τους µοτοσικλε-
τιστές.

Οι µοτοσικλετιστές από διά-
φορες χώρες ξεκίνησαν από το 
Βερολίνο πέρασαν από την Πρά-
γα, τη Βουδαπέστη, το Βελιγράδι, 
τον Βόλο και κατέληξαν στο λιµά-
νι του Πειραιά όπου επιβιβάστη-
καν σε πλοία µε προορισµό τη Κύ-
προ.

Οι µοτοσικλετιστές έφτασαν 
στο Λιµάνι της Λεµεσού  στις 10 
Αυγούστου 1996, µε στόχο την 
εποµένη να επιχειρήσουν να πά-
νε στη Κερύνεια ρίχνοντας, συµ-
βολικά, το τείχος του Αττίλα. Του 

υποδέχτηκε ο αδικοχαµένος, τότε 
ευρωβουλευτής, Γιάννος Κρανι-
διώτης και οι µητέρες των αγνο-
ουµένων της εισβολής του 1974.

Στις 11 Αυγούστου 1996, περί-
που 8.000 µοτοσικλετιστές συγκε-
ντρώθηκαν στην Λευκωσία, για 
να επιχειρήσουν το σπάσιµο της 
πράσινης γραµµής και να ακολου-
θήσουν ειρηνική συµβολική πο-
ρεία µέχρι την Κερύνεια.

Ο τότε Πρόεδρος της Κυπρι-
ακής Οµοσπονδίας Μοτοσικλέ-
τας Γ. Χατζηκώστας κλήθηκε 
εκτάκτως στο προεδρικό µέγα-
ρο από τον Πρόεδρο Κληρίδη, ο 
οποίος τον έπεισε πως η πορεία 
θα πρέπει να µαταιωθεί για «ύψι-
στους λόγους εθνικής ασφάλει-

ας». Ήταν όµως πάρα πολύ αργά. 
Οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν 
στους δρόµους δεν µπορούσαν να 
ελεγχθούν και έτσι διασπάστηκαν 
σε οµάδες χωρίς καµία καθοδή-
γηση και άρχισαν να επιχειρούν 
το σπάσιµο της πράσινης γραµ-
µής, βρίσκοντας απέναντι τους 
πάνοπλους Τούρκους στρατιώτες.

Ο µεγαλύτερος όγκος των µο-
τοσικλετιστών κατευθύνθηκε στο 
οδόφραγµα της ∆ερύνειας, λίγα 
µόνο µέτρα µακριά από τα κρά-
σπεδα της κατεχόµενης Αµµοχώ-
στου.

Σκότωσαν τον Τάσο
Στην ∆ερύνεια, ενώ οι διαδηλω-
τές όδευαν άοπλοι µε τα πόδια 

προς την Αµµόχωστο βρέθηκαν 
µπροστά σε Τούρκους που είχαν 
κρυφτεί πίσω από θάµνους. Με-
ταξύ τους και ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς που κρα-
τούσε µια φωτογραφική µηχανή 
για να καταγράψει µια προµελετη-
µένη δολοφονία από τους «Γκρί-
ζους Λύκους» που είχαν επιστρα-
τευτεί ως δήθεν αγανακτισµένοι 
Τουρκοκύπριοι.

Με ρόπαλα και πέτρες άρχι-
σαν να χτυπούν τους Ελληνοκύ-
πριους διαδηλωτές, αφού τους 
άφησαν να πλησιάσουν στα συρ-
µατοπλέγµατα που είχαν απλωθεί 
στο έδαφος. Σε αυτά τα συρµατο-
πλέγµατα έµπλεξε ο 24χρονος 
Τάσος Ισαάκ, και ανήµπορος να 

σηκωθεί δέχθηκε την επίθεση 
των «Γκρίζων Λύκων», αφήνο-
ντας την τελευταία του πνοή, από 
χτυπήµατα µε πέτρες, ξύλα, και 
κλοτσιές. Ένα µήνα µετά, η γυ-
ναίκα του έφερε στον κόσµο την 
κόρη τους την Αναστασία.

Με το τσιγάρο στο στόµα
Στις 14 Αυγούστου του 1996, τε-
λέστηκε στο Παραλίµνι η κηδεία 
του Τάσου Ισαάκ, η οποία έγινε 
η αφορµή για νέα επεισόδια. Με-
τά την κηδεία οµάδα µοτοσικλε-
τιστών αποφάσισε να πάει στο 
σηµείο της δολοφονίας στην νε-
κρή ζώνη για να καταθέσει λίγα 
λουλούδια. Η προσπάθεια της 
κυπριακής αστυνοµίας και των 
αδρών του ΟΗΕ να τους εµποδί-
σουν υπήρξε ανεπιτυχής και έτσι 
οι διαδηλωτές βρέθηκαν στην νε-
κρή ζώνη απέναντι από του Τούρ-
κους στρατιώτες. Έπεσαν οι πρώ-
τοι πυροβολισµοί, οι οποίοι αντί 
να διαλύσουν το πλήθος το εξα-
γρίωσαν. Μεταφέρθηκαν οι τραυ-
µατίες προς τις ελεύθερες περιο-
χές και οι υπόλοιποι συνέχισαν να 
βαδίζουν προς το τουρκικό φυλά-
κιο. Ακολούθησαν και άλλοι πυ-
ροβολισµοί. Ένας µαυροφορεµέ-
νος νεαρός, ζητάει τσιγάρο και 
αρχίζει να τρέχει προς τον ιστό της 
τουρκικής σηµαίας. Η τηλεοπτική 
κάµερα του Γιάννη Κολιγλιάτη, ο 
οποίος είχε έρθει από την Ελλά-
δα για να καλύψει την κηδεία του 
Ισαάκ, έγινε η «πένα» που έγραψε 
µια σελίδα της ιστορίας.

«Εγώ πηγαίνω να κατεβάσω 
το πανί», λέει ο Σολωµού, στον 
άνθρωπο που άνοιξε το πακέτο 
δίνοντας του το τελευταίο τσιγάρο. 

«Που πας ρε µαλ.... Γύρνα πί-
σω. Θα σου ρίξουν….». ∆εν πέρα-
σαν λίγα δευτερόλεπτα και ο Σο-
λωµού σκαρφαλώνει στον ιστό. 
Ακούγονται τρεις πυροβολισµοί 
και ο Σολωµός αγκαλιάζοντας τον 
ιστό γλιστράει στο έδαφος πνιγ-
µένος στο αίµα. Συνεχίσουν να 
ακούγονται πυροβολισµοί και το 
πλήθος πέφτει στο χώµα. Τραυ-
µατίστηκαν 11 άτοµα µεταξύ των 
οποίων και στρατιώτες της ειρη-
νευτικής δύναµης του ΟΗΕ.
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T
ην παραίτηση του προ-
έδρου της ΕΠΟ, Τάκη 
Μπαλτάκου και του Εκτε-
λεστικού της ∆ιευθυντή, 

Ιάκωβου Φιλιππούση ζήτησε µε επι-
στολή που έστειλε στην Οµοσπονδία 
ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σε αυτήν, ο πρόεδρος της ΠΑΕ 
Ολυµπιακός αναφέρει τους λόγους 

για τους οποίους θεωρεί πως η τωρινή 
διοίκηση της ΕΠΟ έχει αποτύχει πα-
ταγωδώς ακολουθώντας το τρίπτυχο 
«ανοµία, διαφθορά και εξευτελισµός».

Αναλυτικά η επιστολή του Βαγ-
γέλη Μαρινάκη:

«Για ακόµη µια φορά, τόσο εσείς 
όσο και ο Ε∆ κ. Ι. Φιλιππούσης, απο-

δεικνύετε ότι έχετε την δυνατότητα να 
πάτε το ποδόσφαιρο πιο χαµηλά από 
τα επίπεδα στα οποία – µε µοναδική 
συνέπεια- το έχετε οδηγήσει µέσα σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Κάθε µέρα που περνάει όσοι υπη-
ρετούµε το ελληνικό ποδόσφαιρο, από 
οποιαδήποτε θέση κι αν βρισκόµαστε, 
λέµε ότι είδαµε τα χειρότερα, αλλά κά-

θε φορά πάµε και πιο κάτω.
Ως Πρόεδρος της ΕΠΟ, στο σύ-

ντοµο διάστηµα της θητείας σας, προ-
λάβατε ήδη να αποτύχετε παταγωδώς 
µε τον «διορισµό» του κ. Φιλιππούση 
στη θέση του Εκτελεστικού ∆ιευθυ-
ντή της Οµοσπονδίας. Παρά την επί-
µονη πρόταση και την προσπάθειά 
µας να πραγµατοποιηθεί διεθνής δια-
γωνισµός για την ανεύρεση ενός προ-
σώπου διεθνούς κύρους και εµπειρίας 
που θα µπορούσε να επιτελέσει το ρό-
λο ενός στελέχους µε νευραλγικό ρό-
λο στην λειτουργία της ΕΠΟ και την 
πρόοδο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, 
εσείς από ραγιαδισµό επιβάλλατε την 
επιλογή Φιλιππούση. Κι όλο αυτό για-
τί έτσι σας είχε ζητηθεί από την «κιτρι-
νόµαυρη» πλειοψηφία που σας διόρισε 
Πρόεδρο και ελέγχει την Εκτελεστι-
κή Επιτροπή της ΕΠΟ και από την 

«ασπρόµαυρη» µειοψηφία που σας 
ανέχεται.

Όταν καταλάβατε ότι ο κ. Φιλι-
πούσης σας επιφυλάσσει ρόλο διακο-
σµητικό και ότι ο ίδιος θα διοικεί πλέ-
ον την Οµοσπονδία, µετατρέψατε την 
ΕΠΟ σε κακής ποιότητας θίασο, µε τον 
οποίο γελάνε οι υπάλληλοι της αλλά 
και το ελληνικό ποδόσφαιρο. H εικόνα 
της ΕΠΟ σήµερα συντίθεται από δη-
µόσιες διαφωνίες, ιδιωτικούς τσακω-
µούς, διαγκωνισµούς, «χαρακώµατα» 
στους διαδρόµους και «ξεκατίνιασµα» 
στα media, την στιγµή που η Οµοσπον-
δία έχει «παραδοθεί» στην δράση µιας 
συµµορίας που ανεξέλεγκτη λυµαίνε-
ται το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αποτύχατε επίσης παταγωδώς 
στην τοποθέτηση του νέου Αρχιδιαιτη-
τή. «Επιλέξατε» για τη θέση αυτή – ενά-
ντια στη βούληση της Superleague 1- 
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τον κ. Μπένετ ο οποίος έχει διαλύσει το 
Ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα. Στην 
διάρκεια της σύντομης παρουσίας του 
έχει αποτύχει να φέρει στην Ελλάδα 
ξένους διαιτητές κύρους και επιπέδου 
και το μόνο ερώτημα που μένει είναι 
να διευκρινιστεί εάν αυτό συνίσταται 
σε ανικανότητα ή στην εξυπηρέτηση 
κάποιου ευρύτερου σχεδίου απαξίω-
σης της παρουσίας των ξένων διαιτη-
τών στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή ο 
ίδιος άγεται και φέρεται από τον κ. Μά-
νταλο ο οποίος είναι αυτός που προ-
βαίνει στους ορισμούς των Διαιτητών 
τόσο στην πρώτη όσο και στην δεύτε-
ρη επαγγελματική κατηγορία, επιβλέ-
ποντας προσωπικά τις «επιδόσεις» των 
διαιτητών που θα καθορίσουν την ανέ-
λιξή τους.

Στον τομέα της Διαιτησίας βλέπου-
με αδιανόητα πράγματα που σε άλλες 

χώρες θα είχαν προκαλέσει εισαγγε-
λική παρέμβαση. Βλέπουμε Διαιτη-
τές που τη μια Κυριακή σφυρίζουν σε 
αγώνα του ΠΑΟΚ τον τελευταίο αγώ-
να πρωταθλήματος της καριέρας τους, 
και δέκα μέρες αφότου έχουν εγκα-
ταλείψει τη διαιτησία προσλαμβάνο-
νται σε τηλεοπτικό σταθμό ιδιοκτησί-
ας του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ!! 
Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα αυτό θα 
συνιστούσε σκάνδαλο και θα ήταν 
ήδη αντικείμενο διερεύνησης και από 
την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία – εάν 
και εφόσον υπήρχε μια Ομοσπονδία 
που σέβεται τον εαυτό της. Στην Ελλά-
δα όμως και για την ΕΠΟ αυτό είναι 
απλά η επόμενη δουλειά του κ. Κου-
τσιαύτη…

Το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής 
έχει αλλοιωθεί ήδη από τα σφυρίγμα-
τα των «κακών» και «υπάκουων» Ελ-

λήνων Διαιτητών και των απίθανων 
ξένων που έρχονται να «ζήσουν το Μύ-
θο τους στην Ελλάδα» όπως τα εκατομ-
μύρια τουριστών που επισκέπτονται τη 
χώρα μας – με τη διαφορά ότι αυτοί έρ-
χονται με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής εί-
ναι το πιο αλλοιωμένο και διεφθαρμέ-
νο πρωτάθλημα στην Ευρώπη και ο 
Αρχιδιαιτητής που επιλέξατε είναι πα-
ραδομένος στην Διαφθορά. Οι ανα-
κοινώσεις σχεδόν όλων των ομάδων 
που φωτογραφίζουν ήδη από την δέ-
κατη αγωνιστική τους «πρωταθλητές» 
των ομίλων είναι στην ημερήσια διάτα-
ξη ενώ φτάσαμε στο πρωτοφανές περι-
στατικό να εκδίδουν κοινή ανακοίνω-
ση δυο ομάδες της κατηγορίας για τη 
διαιτησία με συγκεκριμένες αναφορές 
και συγκεκριμένους αποδέκτες.

Μέσα σε αυτό το ζόφο, ο Πρόε-

δρος (!) της Superleague 2, επιλέγει 
αντί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα 
των ομάδων που (υποτίθεται ότι) εκ-
προσωπεί, να λειτουργεί ως μέλος της 
«συμμορίας» που λυμαίνεται το ποδό-
σφαιρο. Το απέδειξε περίτρανα την 
ημέρα που η «κιτρινόμαυρη» πλειο-
ψηφία αποφάσισε να σας «αδειάσει» 
στην Εκτελεστική Επιτροπή για να 
σας δείξει ποιος κάνει κουμάντο: ο κύ-
ριος αυτός αποφάσισε να απέχει από 
την συνεδρίαση, υπηρετώντας όσους 
φροντίζουν να τον διατηρούν στην θέ-
ση του Προέδρου ώστε να μπορούν οι 
παράνομοι και οι στοιχηματζήδες να 
αλωνίζουν την κατηγορία αποκομίζο-
ντας παράνομα οφέλη στην πλάτη του 
ποδοσφαίρου. Και μετά αυτός ο απί-
θανος τύπος, αστυνομικός στο επάγ-
γελμα που αντί να φυλάει καμιά τρά-
πεζα υποδύεται τον παράγοντα του 
επαγγελματικού ποδόσφαιρου, ζητά-
ει κρατικά λεφτά απ’ το στοίχημα για 
ένα πρωτάθλημα που είναι «φραγμέ-
νο» στις ελληνικές στοιχηματικές εται-
ρείες και ανθεί μόνο στις αγορές της 
Άπω Ανατολής.

Για το Οργανόγραμμα και τη λει-
τουργία της Ομοσπονδίας δεν χρει-
άζεται ούτε είναι ανάγκη να μιλήσει 
κανείς. Ήδη η μεταξύ Προέδρου και 
Εκτελεστικού Διευθυντή καθημερι-
νή και επί παντός θέματος σύγκρου-
ση έχει καταστήσει ορατό ότι στο Πάρ-
κο Γουδή δεν λειτουργεί Ομοσπονδία 
, αλλά το Θέατρο Δελφινάριο – ωστό-
σο ένας τέτοιος παραλληλισμός αδικεί 
το Δελφινάριο, γιατί εκεί δεν συμβαί-
νουν εγκλήματα.

Υπάρχει στην ημερήσια διάταξη 
της σημερινής συνεδρίασής η απόλυ-
ση υπαλλήλου την οποία αποφάσισε 
μόνος του o Εκτελεστικός Διευθυντής 
χωρίς την έγκριση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής (!) γεγονός που από μόνο 
του συνιστά απιστία. Απολύετε υπαλ-
λήλους καθημερινά με μόνο κριτή-
ριο την προσωπική σας συμπάθεια ή 
από εκδικητικότητα, ενώ προσλαμβά-
νετε κατά δεκάδες συγγενείς, φίλους 
και «σχέσεις» ημετέρων και μελών της 

συμμορίας, αδιαφορώντας για τις επι-
πτώσεις στα οικονομικά της ΕΠΟ.

Την ίδια στιγμή, αναθέτετε έργα 
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ (όπως 
η απομάκρυνση των κιγκλιδωμάτων 
από το ΟΑΚΑ που είχαν τοποθετηθεί 
για τον περυσινό τελικό του Κυπέλλου 
Ελλάδας) σε απίθανους τύπους που 
φέρνουν στην Ομοσπονδία οι διάφο-
ροι Δανιήλ και οι Ντάσιοι που παρε-
πιδημούν στους διαδρόμους της ΕΠΟ. 
Και όταν στη συνέχεια οι σχέσεις σας 
«στραβώνουν», ζητάτε την αυτόφω-
ρη δίωξη τους για να απομακρυνθούν 
από τα γραφεία! Σας καθιστώ υπεύθυ-
νους για τα υπέρογκα ποσά που κατευ-
θύνονται σε άλογες προσλήψεις αλ-
λά και για την διασπάθιση των πόρων 
που προέρχονται από το επαγγελματι-
κό ποδόσφαιρο, για την οποία θα προ-
βούμε σε μηνύσεις για διαπιστωμένες 
περιπτώσεις απιστίας που έχουμε εις 
χείρας μας.

Ανομία, διαφθορά,
εξευτελισμός.
Αυτό είναι το τρίπτυχο που συνθέ-
τει την εικόνα της Ομοσπονδίας. Και 
το δυσάρεστο είναι πως η καθημερι-
νή πρακτική δείχνει ότι μόνο χειρότε-
ρα μπορούν να πάνε τα πράγματα διό-
τι ο πάτος του πηγαδιού δεν έχει φανεί 
ακόμα.

Μοναδική διέξοδος για να μπορέ-
σει το ελληνικό ποδόσφαιρο να πάει 
μπροστά είναι άμεση παραίτηση του 
Προέδρου και του Εκτελεστικού Διευ-
θυντή ή η παύση τους με παρέμβαση 
των υπερεθνικών Συνομοσπονδιών 
FIFA και UEFA και η τοποθέτηση – με 
δική τους πρωτοβουλία – Προσωρινής 
Διοικούσας Επιτροπής , σε συμφωνία 
με όσους επενδύουν στο Ποδόσφαι-
ρο και θέλουν να μπει σε μια τροχιά 
σύγκλησης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
και στο δρόμο της ανάπτυξης, της αυ-
τονομίας και της ακεραιότητας. Είναι 
η μόνη ελπίδα για να ξεφύγουμε από 
το τριτοκοσμικό πλαίσιο στο οποίο μας 
καταδικάζει καθημερινά μια υποτελής 
και ενεργούμενη διοίκηση».
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SPORTS TODAY/
Στον τομέα της Διαιτησίας βλέπουμε αδιανόητα 
πράγματα που σε άλλες χώρες θα είχαν προκαλέσει 
εισαγγελική παρέμβαση. Βλέπουμε Διαιτητές που 
τη μια Κυριακή σφυρίζουν σε αγώνα του ΠΑΟΚ 
τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος της καριέρας 
τους, και δέκα μέρες αφότου έχουν εγκαταλείψει τη 
διαιτησία προσλαμβάνονται σε τηλεοπτικό σταθμό 
ιδιοκτησίας του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ!!
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«Ενές Καντέρ, θα είσαι νεκρός σύντομα!»
Ο ΝΒΑer αποκαλύπτει τις απειλές που δέχεται από τον Ερντογάν και τους οπαδούς του 

Ο Ράσφορντ ανανεώνει με 340.000 ευρώ την εβδομάδα
Ο αγγλικός Τύπος, θεωρεί δεδοµένη την 
παραµονή του Μάρκους Ράσφορντ στην 
Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ. Σύµφωνα µάλι-
στα µε την τοπική εφηµερίδα «Manchester 
Evening News», το νέο συµβόλαιο του 
έµπειρου επιθετικού «είναι ορατό», κα-
θώς «η διοίκηση είναι πεπεισµένη ότι ο 

ήρωας του ντέρµπι (σ.σ. µε την Σίτι (2-1) 
ο Ράσφορντ πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 
82 )̀ θα υπογράψει νέο συµβόλαιο». Πα-
ράλληλα, η «Sun», αναφέρει ότι ο Αγγλος 
διεθνής άσος, θα εισπράττει εβδοµαδιαί-
ως περίπου 340.000 ευρώ, µε το νέο του 
συµβόλαιο. 

Όσον αφορά στα µεταγραφικά «σε-
νάρια» στο Νησί, η εφηµερίδα «Daily 
Telegraph»,  αποκαλύπτει πως η διοίκη-
ση της Αρσεναλ, είναι έτοιµη να δαπανή-
σει το ερχόµενο καλοκαίρι, κοντά στα 80 
εκατοµµύρια ευρώ για να αποκτήσει από 
την Γουέστ Χαµ, τον Ντέκλαν Ράϊς.

Ο
Ενές Καντέρ Φριντόµ 
- ένθερµος επικριτής 
των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιω-

µάτων παγκοσµίως - έχει κηρυχθεί 
καταζητούµενος τροµοκράτης στην 
Τουρκία, µε την κυβέρνηση να τον 
επικηρύσσει έναντι 530 χιλιάδων 
δολαρίων για πληροφορίες που θα 
οδηγήσουν στη σύλληψη του free 
agent στο ΝΒΑ.

Σύµφωνα µε το Turkish Minute, 
το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρ-
κίας εξέδωσε τη «Λίστα Καταζη-
τούµενων Τροµοκρατών», στην 
οποία περιλαµβανόταν ο 30χρονος 
NBAερ, µε την κατηγορία ότι είναι 
µέλος τροµοκρατικής οργάνωσης.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν και η κυβέρνηση έβα-
λε µάλιστα αµοιβή 10 εκατοµµυρίων 
τουρκικών λιρών -- που ισοδυναµεί 
µε περίπου 532.000 δολάρια ΗΠΑ 
-- για όποιον βάλει τον Καντέρ πί-

σω από τα... κάγκελα. Αυτό µεγάλω-
σε ακόµα περισσότερο το µίσος κά-
ποιων Τούρκων στο πρόσωπό του, 
µε τον έµπειρο σέντερ να δηµοσιεύει 
µερικά από τα µηνύµατα που έχει λά-
βει στον επίσηµο λογαριασµό του στο 
Instagram, µε το περιεχόµενό τους να 
σοκάρουν.

Ο NBAερ πόσταρε µία σειρά 
από φωτογραφίες µε µηνύµατα που 
δέχθηκε από Τούρκους, τα οποία µε-
τέφρασε στα αγγλικά.

«Πουτ...ας γιε χωρίς πατρίδα. Θα 
σου κόψουµε το κεφάλι και θα ταΐ-
σουµε τα σκυλιά. Προδότη χωρίς τι-
µή» αναφέρει ένα από αυτά, µε έναν 
άλλο Τούρκο να του γράφει: «Προσέ-
λαβα πληρωµένο δολοφόνο για να 
σε σκοτώσει. Σύντοµα θα στο απο-

δείξω» και έναν άλλο να προσθέτει: 
«Πουτ...ας γιε, θα είσαι νεκρός σε 8 
µήνες. Σύντοµα».

Μεταξύ άλλων ο Καντέρ έχει λά-
βει ακόµα µήνυµα που ανέφερε «να 
µε αποκαλέσεις σκ...α αν δεν σε πυ-
ροβολήσω την στιγµή που θα σε δω 
στις ΗΠΑ», αλλά και ένα που τόνιζε: 
«Πουτ...ας γιε δεν θα καταφέρεις πο-
τέ να φύγεις από τις ΗΠΑ για να πας 
σε άλλες χώρες, επειδή θα σε περι-
µένουµε και θα σε πυροβολήσουµε 
στο κεφάλι. Ελπίζω να αξίζω αυτή 
την αποστολή».

«Μας απειλούν όλους»
«∆εν είµαι ο µόνος. Υπάρχουν τόσοι 
πολλοί αθώοι δηµοσιογράφοι, ακα-
δηµαϊκοί, αθλητές, ακτιβιστές και εκ-

παιδευτικοί σε αυτή τη λίστα. Τώρα η 
ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτί-
ας της τουρκικής κυβέρνησης», ανέ-
φερε ο Καντέρ στις πρώτες του δη-
λώσεις. 

Ο Καντέρ επέκρινε τον Ερντογάν 
όλα αυτά τα χρόνια, αναφέροντας 
προηγουµένως τον Τούρκο ηγέτη 
ως «δικτάτορα» και τον «Χίτλερ του 
αιώνα µας».

«Λόγω της πλατφόρµας µου, 
όποτε λέω κάτι, πηγαίνει παντού και 
η τουρκική κυβέρνηση το µισεί αυ-
τό», δήλωσε ο Καντέρ στη NY Post. 
«Το έχουν βαρεθεί και είπαν «Φτάνει 
πια» και κάνουν ό,τι µπορούν για να 
µου κλείσουν το στόµα».

Ο Καντέρ, ο οποίος άλλαξε νό-
µιµα το όνοµά του σε Ενές Καντέρ 

Φρίντοµ, πέρασε 13 σεζόν στο ΝΒΑ 
... παίζοντας για τους Τζαζ, Θάντερ, 
Νικς, Μπλέιζερς και, πιο πρόσφατα, 
τους Σέλτικς τη σεζόν 2021-22, ενώ 
έγινε πολίτης των ΗΠΑ το 2021.

Η τουρκική κυβέρνηση προσπα-
θεί εδώ και χρόνια να τον φιµώσει. 
Τώρα, ωστόσο, ανησυχεί για την 
ασφάλειά του, πιστεύοντας ότι θα 
είναι πλέον στόχος όχι µόνο της κυ-
βέρνησης. «Αυτό το κάνει τόσο επι-
κίνδυνο», τόνισε ο Καντέρ στην Post. 
«Πριν από την επικήρυξη, οι τουρκι-
κές µυστικές υπηρεσίες αναζητούσαν 
τους ανθρώπους στη λίστα, αλλά τώ-
ρα όλοι τους κυνηγούν γιατί θέλουν 
τα χρήµατα». Ο παίκτης δεν φαίνεται 
να πιστεύει ότι µπορεί να επιστρέψει 
ούτε στην Ευρωλίγκα.

«Μην ξεχνάτε ότι δεν µπορώ να 
µπω στην Τουρκία και ότι η Turkish 
Airlines διευθύνει την Ευρωλίγκα», 
δήλωσε στο Walla Sport το περασµέ-
νο καλοκαίρι

Η Τουρκία τον ενέταξε στη «Λίστα Καταζητούµενων Τροµοκρατών»
και τον επικήρυξε µε 532.000 δολάρια 
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Π
αρά το γεγονός ότι δεν 
σκόραρε στα ντέρµπι µε 
την Τσέλσι και την Μά-
ντσεστερ Γιουνάϊτεντ, ο 

Ερλινγκ Χάαλαντ, παραµένει επικε-
φαλής στον πίνακα µε τους κορυφαί-
ους σκόρερ στην Ευρώπη. Ο νεαρός 
Νορβηγός επιθετικός, έχει σκοράρει 
21 φορές σε 17 συµµετοχές µε την 
Μάντσεστερ Σίτι και βρίσκεται σε 
«απόσταση ασφαλείας» έξι τερµά-
των, από τους τέσσερις διώκτες του.

Απ άυτούς, ο επιθετικός από τον 
Ισηµερινό, Ενερ Βαλένσια, σηµείω-
σε και τα δύο γκολ της νίκης µε 2-1 
που πέτυχε η Φεναρµπαχτσέ επί της 
Γκαζιαντέπ, µε αποτέλεσµα να βρε-
θεί στην δεύτερη θέση του σχετικού 
πίνακα µε 15 γκολ σε ισάριθµες συµ-
µετοχές.

Το άτυπο «βάθρο», συµπληρώ-
νουν ένας παίκτης που δεν ήταν στο 
Μουντιάλ 2022, ο Ιάπωνας, Κιόγκο 
Φουρουχάσι, ο οποίος έχει σκορά-
ρει 15 φορές σε 19 αγώνες, αλλά 
και ο Χάρι Κέϊν, ο οποίος µετρά 
επίσης 15 γκολ σε 19 συµµετοχές. 
Την ίδια παραγωγικότητα (15 τέρ-
µατα), έχει και ο Σκωτσέζος, Λό-
ρενς Σάκλαντ, αλλά σε 21 εµφα-
νίσεις µε την Χαρτς.

Ο σχετικός κατάλογος, περιλαµ-

βάνει ποδοσφαιριστές που συµµετέ-
χουν στα πρωταθλήµατα της Γερµα-
νίας, της Αγγλίας, της Αυστρίας, του 

Βελγίου, της Σκωτίας, της Ισπανίας, 
της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλί-
ας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας, 

της Ρωσίας, της Ελβετίας, της Τουρ-
κίας και της Ουκρανίας.

Η πρώτη δεκάδα των κορυφαί-

ων σκόρερ στα ευρωπαϊκά γήπεδα, 
έχει ως εξής:
1) Ερλινγκ Χάαλαντ     (22 ετών/Μά-
ντσεστερ Σίτι/Νορβηγία)   21 γκολ 
σε 17 αγώνες (1.400 λεπτά)
2) Ενερ Βαλένσια       (33 ετών/Φε-
νερµπαχτσέ /Ισηµερινός)   15 γκολ 
σε 15 αγώνες (986 λεπτά)
3) Κιόγκο Φουρουχάσι   (27 ετών/
Σέλτικ/Ιαπωνία)             15 γκολ    19 
αγώνες (1.231 λεπτά)
4) Χάρι Κέιν           (29 ετών/Τότεναµ/
Αγγλία)             15 γκολ σε 19 αγώνες 
(1.698 λεπτά)
5) Λόρενς Σάνκλαντ     (27 ετών/
Χαρτς/Σκωτία)               15 γκολ    21 
αγώνες (1.611 λεπτά)
6) Βλαντίµιρ Σιτσένοφ  (26 ετών/
Ερενµπουργκ/Ρωσία)          14 γκολ 
σε 15 αγώνες (1.079 λεπτά)
7) Κουίνσι Πρόµες      (31 ετών/
Σπαρτάκ Μόσχας/Ολλανδία)    14 
γκολ σε 16 αγώνες (1.440 λεπτά)
8) Πολ Ονουάτσου       (28 ετών/
Γκενκ/Νιγηρία)              14 γκολ    17 
αγώνες (1.029 λεπτά)
 9) Ρόµπερτ Λεβαντόφσκι (34 
ετών/Μπαρτσελόνα/Πολωνία)        
13 γκολ σε  15 αγώνες (1.158 λεπτά)
10) Μάριο Γκονζάλες     (26 ετών/

Λέουβεν/Ισπανία)            13 γκολ σε  
15 αγώνες (1.183 λεπτά)
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ΑΝΤΕ ΠΙΑΣΤΕ ΤΟΝ! 
Στο... κυνήγι του Χάαλαντ τέσσερις παίκτες

Έγραψε Ιστορία
ο Λεμπρόν Τζέιμς
Ο Λεµπρόν Τζέιµς έγραψε Ιστορία, καθώς έγινε ο δεύτερος 
µόλις παίκτης που ξεπέρασε τους 38.000 πόντους στο ΝΒΑ. Ο 
«Βασιλιάς» ήταν απολαυστικός απέναντι στους Σίξερς και ση-
µείωσε 35 πόντους, 8 ριµπάουντ και 10 ασίστ. Με αυτούς τους 
πόντους έφτασε τους 38.024 πόντους 363 λιγότερους από τον 
θρυλικό Καρίµ Αµπντούλ Τζαµπάρ που έχει 38,387. Πλέον 
είναι θέµα χρόνου να τον ξεπεράσει, εφόσον έχει την υγεία 
του και να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών.  Ο Μαρσέλο έχει

πρόταση από
τους Γκάλαξι
τους Λος Αντζελες
Ο Μαρσέλο έχει πρόταση για να συνεχίσει την 
καριέρα του στο πρωτάθληµα των ΗΠΑ και στους 
Λος Αντζελες Γκάλαξι. Το ισπανικό περιοδικό «Don 
Balon» αναφέρει πως ο Βραζιλιάνος αµυντικός του 
Ολυµπιακού είναι έτοιµος να περάσει τον Ατλαντικό, 
µετά την παρουσία του στην Ισπανία και στην Ελλάδα, 
για να παίξει στο MLS. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει 
πως αυτό θα συµβεί στο τέλος της φετινής σεζόν, αν 
και η ανακοίνωση από την οµάδα του Λος Άντζελες 
αναµένεται να γίνει άµεσα. Ο Μαρσέλο έχει συµβόλαιο 
µε τον Ολυµπιακό ως το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Παναθηναϊκός βραβεύει μαζί Σισέ και Μπεργκ
Μία ξεχωριστή... έκπληξη ετοιµάζει ο 
Παναθηναϊκός στους φίλους του που θα 
δώσουν το «παρών» στον κυριακάτικο 
(22/1, 19:30) αγώνα µε τον ΠΑΟΚ στο 
«Απόστολος Νικολαΐδης», για την 19η 
αγωνιστική της Super League. Κι αυτό 
διότι, εκτός από την προγραµµατισµένη 
εδώ και λίγες εβδοµάδες βράβευση του 
Τζιµπρίλ Σισέ -στο πλαίσιο των βραβεύ-
σεων που πραγµατοποιούν οι «πράσινοι» 
στα εντός έδρας παιχνίδια τους απ’ το ξεκίνηµα της σεζόν µε τις µεγά-
λες «δόξες» του παρλθόντος, τα ονόµατα των οποίων κοσµούν την εφε-

τινή, βασική φανέλα της οµαδας- θα ακο-
λουθήσει κι ακόµη µία: αυτή του Μάρκους 
Μπεργκ.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ενη-
µέρωσαν επίσηµα την Τρίτη (17/1) πως 
στο µεγάλο µατς της Κυριακής µε τον ΠΑ-
ΟΚ για το πρωτάθληµα, θα δώσει το «πα-
ρών» κι ο σπουδαίος Σουηδός γκολτζής, 
προκειµένου να τιµηθεί από το «τριφύλ-
λι» και οι φίλοι της οµάδας θα έχουν την 

ευκαιρία να ξαναδούν live, δύο απ’ τους σπουδαιότερους φορ που φόρε-
σαν τη φανέλα της οµάδας τα τελευταία 15 χρόνια.
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ε δύο σηµαντικές αναβαθ-
µίσεις προχώρησε η Volvo 
για τα XC40 Recharge και 
C40 Recharge. Έχει πλέ-

ον βελτιωθεί η αυτονοµία, αλλά και η 
ταχύτητα φόρτισης. Επιπλέον προσφέ-
ρονται τρία νέα συστήµατα κίνησης. 
Τα δύο εφοδιάζουν εκδόσεις µε κίνη-
ση στον πίσω άξονα και το τρίτο αφορά 
µία αναβαθµισµένη τετρακίνητη έκδο-
ση υψηλών επιδόσεων.

Όσον αφορά τα δύο νέα συστήµα-
τα κίνησης που µεταδίδουν την ισχύ 
στον πίσω άξονα, η πρώτη επιλογή µε 
τη βασική αυτονοµία είναι ένας ηλε-
κτροκινητήρας µόνιµου µαγνήτη που 
αποδίδει ισχύ 175 kW, αυξηµένη κατά 
3% σε σχέση µε τον απερχόµενο ηλε-
κτροκινητήρα των 170 kW που εφοδία-
ζε την έκδοση µε κίνηση στους εµπρός 
τροχούς.

Στο αµιγώς ηλεκτρικό XC40 
Recharge η χωρητικότητα της µπατα-
ρίας παραµένει στις 69 kWh, αλλά οι 
βελτιώσεις στην αποτελεσµατικότητα 
της ψύξης της έχουν αποφέρει αύξη-

ση της αυτονοµίας, η οποία πλέον φθά-
νει τα 460 χιλιόµετρα σύµφωνα µε τον 
κύκλο δοκιµών WLTP, έναντι 425 χι-
λιοµέτρων του προηγούµενου µοντέ-
λου. Η αυτονοµία της έκδοσης του C40 
Recharge αυξήθηκε στα 476 χιλιόµε-
τρα, έναντι των 438 χιλιοµέτρων. Μία 
φόρτιση από το 10% έως το 80% απαι-

τεί περίπου 34 λεπτά µε τη χρήση ενός 
δηµόσιου φορτιστή συνεχούς ρεύµα-
τος 130 kW.

Οι τετρακίνητες (AWD) εκδόσεις 
επίσης επωφελούνται από αυτές τις 
αναβαθµίσεις. Η προηγούµενη διάτα-
ξη µε δύο ηλεκτροκινητήρες 150 kW, 
έναν στον εµπρός και έναν στον πί-

σω άξονα, αντικαταστάθηκε από τον 
εσωτερικά εξελιγµένο ηλεκτροκινητή-
ρα µόνιµου µαγνήτη µε ισχύ 183 kW 
στον πίσω άξονα και έναν νέο ασύγ-
χρονο ηλεκτροκινητήρα 117 kW στον 
εµπρός άξονα. Η νέα διάταξη, σε συν-
δυασµό µε µία µπαταρία 82 kWh και 
µε βελτιώσεις στην αποδοτικότητα της 

ψύξης της, παρέχει πλέον στο XC40 
Recharge Twin Motor AWD αυτονο-
µία έως και 500 χιλιοµέτρων µε µόνο 
µία φόρτιση, αυξηµένη κατά 62 χιλιό-
µετρα. Η αντίστοιχη αυτονοµία για το 
C40 Recharge Twin Motor AWD έχει 
αυξηθεί στα 507 χιλιόµετρα από τα 451 
χιλιόµετρα της προηγούµενης έκδοσης.

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥΣ 

Οι Κινέζοι μπαίνουν δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά
Η πρόσφατη συµφωνία µεγάλης 
ευρωπαϊκής εταιρείας ενοικιάσεων 
µε την κινεζική BYD, για παραγγε-
λία 100.000 ηλεκτρικών αυτοκινή-
των µέχρι το 2028 δείχνει τη διάθε-
ση των Κινέζων να µπουν τα επόµενα 
χρόνια στην ευρωπαϊκή αγορά. Την 
ίδια ακριβώς στιγµή που τα αυτοκίνη-
τα ακριβαίνουν, οι πρώτες ύλες έχουν 
σταµατήσει παραγωγές σε πολλά ερ-
γοστάσια και ο πόλεµος της Ουκρα-
νίας έχει δηµιουργήσει αρρυθµίες σε 
όλες τις αγορές, τα κινέζικα αυτοκίνη-
τα είναι σαφώς φθηνότερα και δελεά-
ζουν αρκετά µεγάλη µερίδα Ευρωπαί-
ων καταναλωτών.

Εκτός από την BYD, υπάρχουν 
εταιρείες όπως η SAIC και η Geely, 
αλλά και άλλες πολλές που περιµέ-
νουν να µπουν στην Ευρωπαϊκή αγο-
ρά. Άνθρωποι της αυτοκίνησης λένε 

ότι τα επόµενα χρόνια θα ξεκινήσουν 
πωλήσεις στην Ευρώπη πάνω από 10 
εταιρείες.

∆εν θα πρέπει να ξεχάσουµε τις 
εκτιµήσεις ότι µέχρι το 2025 µπορεί 
να κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς 
δρόµους έως και 800.000 αυτοκίνητα, 
τα περισσότερα ηλεκτρικά, τα οποία 
θα παράγονται στην Κίνα.

Από αυτά ένα µεγάλο ποσοστό 
µπορεί να ανήκουν σε µεγάλες αυτο-
κινητοβιοµηχανίες (Tesla, BMW και 
όµιλος Renault) που εξάγουν -από 
την Κίνα- µεγάλο αριθµό αυτοκινή-
των στην Ευρώπη, όµως ένα σηµα-
ντικό ποσοστό παράγεται από κινεζι-
κές βιοµηχανίες. Φυσικά, κάθε χρόνο 
λόγω ανταγωνισµού και της προσπά-
θειας να συγκρατήσουν οι αυτοκινη-
τοβιοµηχανίες τις τιµές χαµηλά, όλο 
και µεγαλύτερες παραγωγές πηγαί-

νουν στην Κίνα.
Από την άλλη, η τεχνογνωσία 

των Κινέζων έχει ανέβει κατακόρυφα. 
Στην αυτοκίνηση έχει κερδίσει πολλά 
επίπεδα και κατάφερε να βγάλει στην 
παραγωγή εξαιρετικά µοντέλα. Τό-
σο σχεδιαστικά, όσο και σε επιδόσεις. 
Αυτά τα στοιχεία γίνονται αντιληπτά 
σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις αυτοκινή-

των, όπου βλέπουµε κινέζικες µάρκες 
να φιγουράρουν µε αξιόλογα µοντέ-
λα. Με δεδοµένο ότι οι πρώτες ύλες, 
κυρίως για την κατασκευή των µπατα-
ριών, προέρχονται από την Κίνα, τότε 
καταλαβαίνουµε ότι έχουν τον πρώτο 
λόγο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εντύ-
πωση προκαλεί το συµπέρασµα µε-
λέτης της PwC που προβλέπει ότι τα 

αµέσως επόµενα χρόνια, το µερίδιο 
αγοράς των κινεζικών EV στην Ευ-
ρώπη θα κυµανθεί µεταξύ 3,8%-7,9%. 
Ποσοστό αρκετά µεγάλο για αρχή...

Στην Ελλάδα κάνει αισθητή την 
παρουσία της η BYD, µόνο µε επαγ-
γελµατικά µοντέλα, αλλά το σίγου-
ρο είναι ότι πολύ σύντοµα θα έρθουν 
και επιβατικά, Ήδη τα επαγγελµατικά 
µοντέλα έχουν κεντρίσει το ενδιαφέ-
ρον πολλών επαγγελµατιών, ενώ τα 
επιβατικά έχουν να επιδείξουν πολ-
λά θετικά στοιχεία. Και µε δεδοµένο 
ότι στις δοκιµές καταφέρνουν να παίρ-
νουν πέντε αστέρια ασφαλείας, κατα-
λαβαίνουµε ότι δεν υπάρχει λόγος 
αµφισβήτησης για την ασφάλεια που 
προσφέρουν και φυσικά λόγοι που να 
µην πουλήσουν στην Ευρώπη, καθώς 
ως ηλεκτρικά έχουν και το πλεονέκτη-
µα των µηδενικών ρύπων.

Η Nissan αποκάλυψε το νέο GT-R για την ιαπωνική αγορά, συµπεριλαµβα-
νοµένων δύο ειδικών εκδόσεων, του Nissan GT-R Premium edition T-spec 
και του Nissan GT-R NISMO Special edition. Τα µοντέλα σχεδιάζονται να 
βγουν στην αγορά την ερχόµενη άνοιξη και θα ακολουθήσουν οι εκδόσεις 
NISMO. ∆ιαθέτουν βελτιωµένη αεροδυναµική και καλή ποιότητα κύλισης. 
∆ιατηρείται η ιπποδύναµη, µειώθηκαν οι κραδασµοί και ο ήχος έχει ρυθµι-
στεί µε γνώµονα την άνεση στην καµπίνα.

Το νέο Nissan GT-R
αποκαλύφθηκε στην Ιαπωνία

Σημαντικές αναβαθμίσεις για τα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo C40 και XC40
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ΚΡΙΟΣ
∆είτε τα πάντα κάτω από άλλη οπτική γω-
νιά και επικεντρωθείτε στα θέµατα της προ-
σωπικής σας ζωής και της απελευθέρωσης 
σας από περιορισµούς, για να αισθανθείτε 
και εσείς πιο άνετα. Με έκπληξη θα ανακα-
λύψετε πως αν αποστασιοποιηθείτε από δι-
άφορες κουραστικές καταστάσεις θα βρείτε 
σωστές λύσεις που θα διαχωρίζουν τα προ-
βλήµατά σας σε χρήσιµα και περιττά. Χτίστε 
µια καινούρια σχέση που θα προχωράει µε 
αργά και σταθερά βήµατα. 

ΤΑΥΡΟΣ
Βάλτε νέες βάσεις στις συνεργασίες και στις 
σχέσεις σας, ώστε να προχωρήσετε ότι σχε-
διάζετε και θέλετε να το πραγµατοποιήσετε, 
αρκεί να µην αφήσετε τα πάθη να σας γίνουν 
λάθη. Αποφύγετε να γίνεται υπερβολικοί ή 
απότοµοι, για να µη χάσετε την ορατότητα 
των στόχων σας. Να θυµάστε ότι πρέπει να 
βαδίζετε µε γνώµονα τη λογική. 

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Επειδή θα παρατηρηθεί µεγάλη κίνηση στο 
περιβάλλον σας, πρέπει να είστε άψογοι στη 
συµπεριφορά σας, για να µπορέσετε να απο-
φύγετε επιπολαιότητες, παρεξηγήσεις και 
συγκρούσεις. Η διάθεσή σας ανεβαίνει για 
να προχωρήσετε σε κάτι καινούριο, αλλά 
καλό θα ήταν να αναλύσετε πρώτα τις κατα-
στάσεις, για να µην ξεκινήσετε πάνω σε λά-
θος βάσεις. Φροντίστε να απαλλαγείτε απ’ 
ότι σας βαραίνει και αν εµφανιστούν έντο-
να οι αδυναµίες σας µην τροµάξετε, γιατί θα 
βρείτε τρόπους να τις ξεπεράσετε χωρίς να 
ζηµιωθείτε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Μην αφήσετε τους άλλους να εκµεταλλεύ-
ονται την καλή σας καρδιά και να σας πο-
δοπατούν. Φερθείτε διπλωµατικά τόσο στο 

επαγγελµατικό όσο και στο προσωπικό σας 
περιβάλλον, αφού αυτό είναι το πιο βασι-
κό στοιχείο της επιτυχίας και της κοινωνι-
κής σας καταξίωσης και όχι είναι η δύναµη. 
Μη σπαταλάτε άσκοπα χρήµατα και αισθή-
µατα, εφόσον οι προοπτικές σας είναι κα-
λές σε όλα τα επίπεδα, για να µην αυξηθεί το 
στοιχείο της υπερβολής στη ζωή σας.

ΛΕΩΝ
∆είτε ποιος σας εχθρεύονται και αποµακρυν-
θείτε, για να παραµείνετε µόνο εκεί που υπάρ-
χει καλή ατµόσφαιρα. Οι εµπειρίες των τε-
λευταίων µηνών σας έχουν ωριµάσει και έτσι 
τώρα ξέρετε καλύτερα τον εαυτό σας, αλλά και 
τις ανάγκες σας, ιδιαίτερα αυτές που σας γε-
µίζουν ψυχολογικά. Γίνετε περισσότερο ρε-
αλιστές, κυνηγώντας αυτά που µπορείτε να 
κατακτήσετε στο παρόν µε καινούρια ενδια-
φέροντα σε αρκετούς τοµείς της ζωής σας και 
αφήστε τα µεγάλα σχέδια για παρακάτω.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μάθετε να συγχωρείτε τις αδυναµίες των 
άλλων, γιατί ακόµα και µέσα από συγκυρί-
ες µπορείτε να επωφεληθείτε και να εξοµα-
λύνετε καταστάσεις που λίγο πριν δε φαίνο-
νταν εύκολες. Μη στοχεύετε στο φεγγάρι, 
γιατί υπάρχει κάτι που δεν αφήνει τη σχέση 
σας να απογειωθεί. Εάν βρίσκεστε σε µετα-
βατική περίοδο µην ψάχνετε να βρείτε αιτί-
ες για να πληγώσετε ο ένας τον άλλον. Ξε-
κουραστείτε για να µπορέσετε να ξαναµπείτε 
στους κανονικούς σας ρυθµούς.

ΖΥΓΟΣ
Βρείτε το σωστό τρόπο για να πείτε αυτά που 
σας προβληµατίζουν, ώστε να µη δώσετε λά-
θος εντυπώσεις. Βάλτε προτεραιότητα σε θέ-
µατα που εκκρεµούν και λύστε τα άµεσα. Η 
αστάθεια που έχετε τελευταία στην ερωτική 
σας ζωή, θα βρει τους φυσιολογικούς της ρυθ-
µούς. Μη λάβετε µέρος σε συζητήσεις που θα 
γίνουν κουτσοµπολιά και σχόλια για άτοµα 
που απουσιάζουν. Επωφεληθείτε από τις συν-
θήκες και βρεθείτε µε άτοµα που εκτιµάτε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Βάλτε τη λογική να κυριαρχεί σε κάθε σας κί-
νηση, αλλά µην αγνοήσετε τελείως αυτά που 
θα σας υπαγορεύει η καρδιά σας. Ενισχύστε 
κι άλλο το πάθος και τον ερωτισµό σας, αλλά 
µην υπερβείτε τα όρια και ανεβάσετε τους τό-
νους, γιατί θα καταστρέψετε ότι έχετε χτίσει. 
Θα προβληµατιστείτε µε τον οικονοµικό σας 
τοµέα, καθώς τα έξοδα θα συναγωνίζονται τα 
έσοδα και θα εξαρτηθεί από εσάς σε τι κατά-
σταση θα βρίσκεστε. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Τώρα που κάποια πράγµατα διευκρινίστη-
καν προχωρήστε σε γόνιµες και εποικοδο-
µητικές επαφές. Μην παρασυρθείτε από το 
χείµαρρο τον αρνητικών συναισθηµάτων 
που θα σας καταβάλλουν κάποιες στιγµές, 
γιατί έτσι θα οδηγηθείτε χωρίς να υπάρχει 
λόγος σε χωρισµούς µε συνεργάτες, φίλους 

και αγαπηµένα πρόσωπα. Καλυτερεύουν οι 
σχέσεις σας σε επαγγελµατικό επίπεδο και 
κατ’ επέκταση και στους άλλους τοµείς, γι’ 
αυτό φροντίστε να προσεγγίσετε ουσιαστι-
κά άτοµα που θα σας βοηθήσουν και µη 
σπαταλάτε ανούσια το χρόνο σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Όσο και αν κάποιες φορές σας φανούν δύ-
σκολα τα πράγµατα, µην απογοητευθείτε 
και µην το βάλετε κάτω. Το πλανητικό σκη-
νικό έρχεται για να είναι χορηγός και όχι 
αντίπαλός σας στις προσπάθειες που κάνε-
τε για να πετύχετε. Φροντίστε να κάνετε ένα 
συνδυασµό που να τα περιέχει όλα σε ισό-
ποσες δόσεις, ώστε να µην παραµελήσετε 
ούτε τα σχέδια του επαγγελµατικού τοµέα, 
αλλά ούτε ζητήµατα που αφορούν τα συναι-
σθήµατά σας. 

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Οι ευκαιρίες θα εµφανίζονται εκεί που δεν 
το περιµένετε και θα καταφέρνετε να επιβι-
ώνετε ακόµα και σε αυτά που θα σας φα-
νούν πολύ δύσκολα χωρίς ιδιαίτερο κόπο. 
Κινηθείτε προσεκτικά και µην πείτε λόγια 
που δεν πιστεύετε µόνο και µόνο για να 
ανταπαντήσετε σε κάτι που ίσως σας ενο-
χλήσει. Πρέπει να είστε αρκετά υποµονε-
τικοί µέχρι να έρθουν πιο βολικές ηµέρες 
που θα σας επιτρέψουν να νιώσετε και να 
εκφραστείτε ελεύθερα ερωτικά. 

ΙΧΘΥΣ
Εάν είστε µόνοι αυτόν τον καιρό, πείτε ναι 
σε καινούριες γνωριµίες και φλερτ, αφή-
νοντας στην άκρη τους φόβους και το άγ-
χος της µοναξιάς. Είστε άτοµο που εκπέ-
µπει δυναµισµό και θετική ενέργεια, οπότε 
είναι πολύ δύσκολο στους άλλους να αντι-
σταθούν στην αυξηµένη γοητεία σας. Ανοίξ-
τε διάλογο µε το σύντροφό σας και ελάτε 
πιο κοντά του, µια που η επικοινωνία σας 
θα βρίσκεται σε καλά επίπεδα και θα είναι 
ικανή να λύσει οποιαδήποτε παρεξήγηση 
υπήρχε.

Στις 21 η Νέα Σελήνη στον Υδροχόο, θα σας γεµίσει αισιοδοξία και όρεξη για δουλειά. ∆ιατηρήστε την προσοχή σας στους στόχους που 
έχετε θέσει για να οδηγηθείτε σε θετικά αποτελέσµατα. Επηρεάζονται περισσότερο τα ζώδια του σταθερού σταυρού (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός, 
Υδροχόος). Στις 22 ο Ουρανός επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Ταύρο, κάνοντάς σας πιο δυνατούς και έτοιµους να αντιµετωπίσετε προκλήσεις και 
εµπόδια. Η συµπεριφορά σας απέναντι στους άλλους θα είναι σαφέστατα καλύτερη και ο εγωισµός θα περάσει σε δεύτερη µοίρα.

Προσοχή στους στόχους σας

STAR WARS/21-27/1

Από τη
Άντα Λεούση

Αριθµολόγος 
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος

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

Τηλέφωνα για προσωπικό ή τηλεφωνικό ραντεβού
µε δυνατότητα πρόβλεψης και µέσω εφαρµογής:
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«Τα πήρε»
ο Κωστέτσος
στην κηδεία του
Κωνσταντίνου 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νίκος Μουτσινάς για
τους «Ράδιο Αρβύλα» 
«Έρχονται σαν τις εκπτώσεις, κάθε τόσο!» 
∆εν µπορούσε να µην σχολιάσει ο Νίκος Μουτσινάς 
την ανακοίνωση των «Ράδιο Αρβύλα» ότι σταµατούν 
για φέτος στις 6 Απριλίου.
«Το νιώθω. Βουίζουν τα αυτιά από το κρύωµα και 
αυτά που είπε ο Κανάκης
Θα κάνουν 5 εκποµπές; Αν µας παρακολουθεί 
κάποιος γνωστός του Κανάκη ή ο ίδιος ο Κανάκης, 
ποτέ δεν ξέρεις, στείλε µου στο mail µου ή στο 
Instagram το συµβόλαιο να πάω να το υπογράψω την 
επόµενη φορά! Τι ωραίο! Αυτοί σαν τις εκπτώσεις 
έρχονται, κάθε τόσο. Αυτά είναι συµβόλαια!»

Survivor All Star 
Ποιοι παλιοί 
παίκτες ετοιμάζουν 
βαλίτσες για Άγιο 
∆ομίνικο;

Βρισηίδα Ανδριώτου
«Θα δούμε νέο ζευγάρι στο
Survivor All Star - Ξέρω πολλά πράγματα»

Ο θάνατος και η κηδεία 
του τέως Βασιλιά 
Κωνσταντίνου έγινε η 
αφορµή να δηµιουργηθεί 
ένας προσωρινός διχασµός 
ανάµεσα σε αυτούς που 
τον στηρίζουν σαν ιστορικό 
πρόσωπο και σε αυτούς που 
δεν τον αποδέχονται και 
διαγράφουν την ιστορία από το 
µυαλό τους.
Ο Βασίλειος Κωστέτσος µε 
αφορµή µία ραδιοφωνική 
εκποµπή που άκουσε θέλησε 
να πάρει θέση, καθότι αρκετοί 
είναι εκείνοι που εµπλέκουν 
τον τέως Βασιλιά Κωνσταντίνο 
µε την Βασίλισσα Ελισάβετ.
«Άκουσα τώρα στο ραδιόφωνο 
έναν “δηµοσιογράφο” που 
απαντούσε σε έναν ακροατή! 
∆εν έχουµε Εθνικό πένθος 
(οκ µέχρι εδώ!!) και συνεχίζει 
“αλλά ούτε και χάσαµε την 
Βασίλισσα Ελισάβετ”. Τι 
σχέση έχει τώρα αυτό (και που 
κολλάει;) η Ελισάβετ µε τον 
Κωνσταντίνο; Αυτή ενδιαφέρει 
τους Βρετανούς και όχι 
εµάς. Κάτι τέτοιοι εµµονικοί, 
ξενοµανείς και άσχετοι 
βαφτίζονται δηµοσιογράφοι», 
αναφέρει στην ανάρτησή του.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου ήταν καλεσµέ-
νη του Νίκου Μουτσινά και µίλησε για 
την οικειοθελή αποχώρησή της από το 
Survivor All Star. «∆εν το περίµενε για-
τί ξέρει ότι δεν τα παρατάω ποτέ. Είµαι σε 
όλους δίπλα και δίνω το 100% και δεν λέω 
όχι κάπου. Αλλά του είπα ότι πιεζόµουν 
στο αγώνισµα και ότι δεν θέλω να πεθά-
νω στο αγώνισµα, παθαίνω κρίσεις πανι-
κού. Το πρώτο επεισόδιο το γυρίζαµε δύο 
µέρες και ήµουν δύο µέρες µε τακούνια 
και µε έπιασε το γόνατό µου από την πρώ-
τη µέρα.

∆εν θα ήθελα να βγει µαζί µου. Συζη-
τήσαµε ότι αν γίνει κάτι πάρα πολύ σοβα-
ρό έξω τότε θα τα παρατήσει. Πήγαµε να 
παίξουµε ένα παιχνίδι. Το ότι εγώ προτί-
µησα την ψυχική µου υγεία ο Σπύρος για-
τί να τα παρατήσει. Μου λείπει ο Σπύρος, 
θα ήθελα να είναι εδώ,  να φτιάξουµε τη 
ζωή µας, εφόσον όµως το επιλέξαµε θα 
στηρίξω κάθε του επιλογή» είπε. «Έχου-
µε µπει σε ένα ριάλιτι που έχει και στρα-
τηγική. Επειδή οι άλλοι δεν το δείχνουν 
δε σηµαίνει ότι δεν έχουν. Θα ήθελα να 
µείνει στο παιχνίδι. Ο Σπύρος είναι ο µό-
νος που παίζει το παιχνίδι, οι άλλοι κά-
νουν διακοπές.

Έχω πολλά προβλήµατα. Είπα θα τα 
βάλω κάτω από το χαλάκι αλλά δεν τα κα-
τάφερα. Το σώµα µου αντέδρασε».

«Την Ευρυδίκη περίµενα να βγει υπο-

ψήφια αφού ήταν η πιο αδύναµη παίκτρια.  
Το είχα πει. Και εκείνη πάθαινε κρίσεις 
πανικού απορώ πώς δεν έφυγε πριν από 
µένα. ∆εν το είδατε. Πιέζεται πάρα πολύ. 
Την πρώτη εβδοµάδα περιµέναµε Ευρυ-
δίκη σίγουρα να φέρει πόντους αλλά δεν 
έφερε» ανέφερε.

«Ταιριάζουµε στην παιδικότητα µε τον 
Σπύρο, του αρέσει πώς µιλάω» απάντη-
σε στον Νίκο που τη ρώτησε πώς γίνεται 
να µιλάει τόσο πολύ και να ταιριάζει µε 
τον σύντροφό της. «Μπορεί ναι, µπορεί 
όχι. ∆εν θέλω να εκθέσω κανένα. Ξέρω 
πολλά πράγµατα και για παίκτες που δεν 
έχουν µπει» απάντησε στην ερώτηση αν 
θα δούµε νέα ζευγάρια στο ριάλιτι.

Τ
ο Survivor All Star είναι 
το παιχνίδι των ανατρο-
πών κι αυτό έχει φανεί 
από τα πρώτα επεισόδια, 

όπου είδαµε την Βρισηίδα Ανδριώ-
του να αποχωρεί οικειοθελώς. Τη 
θέση της, όπως ήδη σας έχουµε γρά-
ψει, θα πάρει ο Γιώργος Κόροµι, ο 
οποίος είναι ήδη στον Άγιο ∆οµί-

νικο. Εκτός όµως από τον «Κόρο» 
υπάρχουν κι άλλοι παίκτες που εί-
δαν το τηλέφωνο τους να χτυπάει το 
τελευταίο διάστηµα. Και όχι άδικα, 
αφού η Acun Medya αποφάσισε 
να προσθέσει πολύ περισσότερους 
παίκτες από όσους περιµέναµε.

Σύµφωνα µε τις τελευταίες 
πληροφορίες, αυτοί που έχουν δε-

χτεί πρόταση για να λάβουν µέρος 
στο Survivor All Star είναι η Ρία 
Κολοβού -που την είχαµε δει στο 
Survivor Ελλάδα -Τουρκίας- o Σώ-
ζων Παλαίστρος Χάρος που ήταν 
στο Survivor του 2017, η Χριστίνα 
Κεφαλά που συµµετείχε στο παι-
χνίδι που ανέδειξε νικητή τον Σά-
κη Κατσούλη, αλλά και ο Νικόλας 

Αγόρου ή «Φραουλίτσας» από το 
Survivor 2. Τηλεφώνηµα για ρα-
ντεβού, σύµφωνα µε πληροφορίες, 
έχει δεχτεί και ο Ορέστης Τσανγκ 
που ήταν στην οµάδα των Μαχητών 
στο πρώτο Survivor. Το ποιοι από 
αυτούς θα βγάλουν εισιτήριο για τον 
Άγιο ∆οµίνικο είναι κάτι που θα φα-
νεί στην πορεία.
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Το παράπονο του Τομ Χανκς...
Ο Τοµ Χανκς 
παρατήρησε ότι 
«κανείς» δεν συζητά 
για µια από τις πιο 
«σηµαντικές» ταινίες 
του. Ο βραβευµένος 
µε Όσκαρ ηθοποιός 
παραδέχτηκε ότι 
παρά το γεγονός ότι 
πρωταγωνίστησε σε 
κλασικά έργα που 
χαίρουν εκτίµησης, 
όπως «Forrest Gump», «Toy Story», «Philadelphia» και «Saving 
Private Ryan» η ταινία «Road To Perdition» (Ο ∆ρόµος της 
Απώλειας) του 2002 µπορεί να είναι η πιο υποτιµηµένη.
«Για τον έναν ή τον άλλον λόγο, κανείς δεν αναφέρεται στο "Road 
To Perdition" και αυτή ήταν µια απίστευτα σηµαντική ταινία για 
µένα», είπε στο podcast ReelBlend. «Γυρίστηκε από τον Κόνραντ 
Χολ, και έχετε εµένα µε µουστάκι και καπέλο, αλλά έχετε 
επίσης δύο τύπους που αποδείχτηκαν δύο από τις µεγαλύτερες 
κινηµατογραφικές παρουσίες στην ιστορία της βιοµηχανίας, τους 
Τζουντ Λο και Ντάνιελ Κρεγκ. Και τους σκότωσα και τους δύο...», 
είπε ο Αµερικανός ηθοποιός.

Τ
ο γράµµα της Ελένης Πε-
τρουλάκη στην κόρη της 
που έγινε 18 χρονών έκα-
νε την Ελένη Μενεγάκη 

να µοιραστεί τις δικές της σκέψεις για 
την κόρη της Λάουρα, η οποία ενη-
λικιώνεται τον επόµενο µήνα. Η πα-
ρουσιάστρια του «Ελένη» είπε στον 
αέρα της εκοµπής ότι παρά το γεγο-
νός ότι ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος, 
έχει ενηλικιωθεί, ακόµα δεν µπορεί 
να συνειδητοποιήσει πόσο γρήγορα 
µεγαλώνουν τα παιδιά.

Αναλυτικότερα, είπε: «Έβλεπα 
αυτό που έγραψε η Ελένη Πετρου-
λάκη για την κόρη της που γίνεται 18 
χρονών. Το διάβαζα και έλεγα, αστα-
µάτητα αυτή τη σεζόν, τον άλλο µήνα 
θα γίνει 18. Και λέω, το παιδί µου; 
Που δεν είναι το πρώτο, ο γιος µου 
είναι 20. ∆εν έχει σηµασία όµως. 
Πότε το φανταζόµουν, πότε βρέθη-
κε στην κοιλιά µου, πότε ξεπετάχτη-
κε και έφτασε 18….».

«Mε κουκούλες
µέσα στο σπίτι!»
Επίσης µε αφορµή µία συζήτηση που 
είχε µε τους συνεργάτες της έκανε µία 
αναφορά στα παιδιά της και τα ρού-

χα που επιλέγουν συχνά να φορούν. 
Καθώς συζητούσαν για τις χειµερινές 
εκπτώσεις, η Νάνσυ Νικολαΐδου ανέ-
φερε ότι ο γιος της, την έβαλε να του 
αγοράσει φούτερ µε κουκούλα. Τό-
τε, η Ελένη Μενεγάκη αναρωτήθηκε 

γιατί και τα δικά της παιδιά φορούν τις 
κουκούλες από τα φούτερ τους και µά-
λιστα, πολλές φορές µέσα στο σπίτι.

«Όλοι τέτοια φοράνε. Και µέσα 
στο σπίτι µου. Καµιά φορά αναρωτιέ-
µαι, λέω “γιατί κυκλοφορείτε µε αυ-

τά; Ότι δηλαδή τι;” Τη βγάζουν, τη βά-
ζουν. Έχω και εγώ δε λέω, αλλά δε 
βάζω και τις κουκούλες µέσα στο σπί-
τι να κόβω βόλτες σαν την τρελή» σχο-
λίασε και όλοι στο πλατό ξέσπασαν σε 
γέλια.

Ο Λάκης Γαβαλάς µίλησε για τη ζωή του, την καριέ-
ρα του στον χώρο της µόδας, ενώ σχολίασε και το 
γεγονός ότι δεν συµµετέχει τελικά στην κριτική 
επιτροπή του φετινού My style rocks.

Ο σχεδιαστής βρέθηκε καλεσµένος στην 
εκποµπή «Mega Καληµέρα» όπου αρχικά εί-
πε: «∆εν θέλω να ευνοήσω ή να καταδικάσω 
κάτι πριν δω τι γίνεται. Μέχρι στιγµής το υλι-
κό δε µου δείχνει ότι είναι κάποια συνταγή πε-
τυχηµένη. Επειδή ασχολήθηκα ξανά µε τα ρού-
χα, για µία συλλογή που αφορά στο sustainability, 
έπρεπε να ταξιδέψω, να πάρω ιδέες, άρα είχα κάποια 
προγράµµατα που δεν µου επέτρεπαν να εγκλωβιστώ σε κάποιο 
project που είχε απαιτήσεις 10 ωρών τη φορά. Έπρεπε να επιλέ-
ξω. Στην πορεία κατάλαβαν ότι µπορούν να κάνουν και χωρίς 
εµένα και έτσι δεν το ψάξαµε ιδιαίτερα».

Στην πορεία των όσων είπε, θέλησε να τονίσει ότι: «Εάν πω 
στους θαυµαστές µου ότι δε µε θέλει η παραγωγή, θα τα βάλουν 
µε την παραγωγή, εάν πω ότι εγώ δεν θέλω θα τα βάλουν µα-
ζί µου. Εγώ έγινα γνωστός µέσω αυτών των προγραµµάτων της 

τηλεόρασης. Έγινα διάσηµος στην τηλεόραση εννοώ. 
Θέλησα να δώσω µία ευκαιρία στους πιο νέους να 

δείξουν τι µπορούν να κάνουν. Ήθελα µία πρό-
οδο. Για µένα δεν είναι αρκετά αξιοπρεπές σή-
µερα ως concept όµως. Τα παιδιά µεµονωµέ-
να, οι κριτές και η παρουσιάστρια µπορεί να 
είναι µία χαρά. ∆εν ξέρω τι άλλη δικαιολογία 
να βρω». 

Τέλος, ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε: «Αν 
ένας σταθµός έχει σαν έννοια την ίντριγκα, δεν 

µου αρέσει. ∆εν θέλω να βγάζουµε κάτι κορίτσια 
που το καθένα θεωρεί ότι ασχολείται µε τη µόδα, αλλά 

µας χρησιµοποιεί για ένα καλύτερο Instagram ή να κάνει δια-
φήµιση σε προϊόντα, να κάνουν τη βολή τους, και να θεωρούν 
ότι ασχολούνται µε τη µόδα και να είναι και στα trends και ότι εί-
ναι και influencer, αυτό που το πας; Σήµερα τη λέξη influencer τη 
βαριέµαι, βαρέθηκα τον Λάκη Γαβαλά να κάνει “καραγκιοζιλί-
κια” εµφανίσεις, και θέλω σήµερα να είµαι διαφορετικός. Όταν 
δεν έχουν καταλάβει πού να σε τοποθετήσουν, άκουσα ότι ήθε-
λαν κάτι πιο ”σοβαρό”».

ΕΛΕΝΗ 
ΜΕΝΕΓΑΚΗ
«Σκέφτομαι ασταμάτητα,
ότι σε έναν μήνα
η Λάουρα γίνεται 18»

Λάκης Γαβαλάς: Βαριέμαι τον εαυτό μου
με τα καραγκιοζιλίκια που έκανα

Επική ατάκα Ματσούκα
σε Σεργουλόπουλο:
«Μεγάλωσες
και εσύ μαζί μου;»

Η ∆ήµητρα Ματσούκα ήταν καλεσµένη σήµερα στην εκποµπή «Πρωίαν σε είδον 
την µεσηµβρίαν» και δήλωσε πόσο πολύ της αρέσει αυτή η εκποµπή αφού «είναι 
ενηµερωτική, ψυχαγωγική και είναι πολύ ωραίο το δίδυµο των παρουσιαστών».
Ο Φώτης Σεργουλόπουλος θέλοντας να ευχαριστήσει την ηθοποιό για τα καλά 
της λόγια αποκάλυψε ότι την γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια και έχει στιγµατίσει 
την τηλεοπτική του ζωή. Τότε η γνωστή ηθοποιός έδωσε µια επική απάντηση, 
ρωτώντας καυστικά τον παρουσιαστή: «Μεγάλωσες και εσύ µαζί µου;».

Ο παρουσιαστής αµέσως θέλησε να διευκρινίσει τι εννοούσε λέγοντας: «∆εν 
µεγάλωσα, συµπορευθήκαµε. Η πρώτη χρονιά που είµαι εγώ στο MEGA, είναι η 
πρώτη χρονιά που κάνει η ∆ήµητρα το «Κάτι τρέχει µε τους δίπλα». Ήταν τότε που 
είχε κάνει τόσο µεγάλη επιτυχία. Τότε λοιπόν τους είιχαµε καλέσει και είχαµε κάνει 
και ένα χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν µαζί»



O
κατοπτρισµός, κατά 
τον Economist, της 
σηµερινής κατάστα-
σης της Τουρκίας µε 

τίτλο: «Η ανατέλλουσα δικτατο-
ρία της Τουρκίας» και τη µορφή 
του Ταγίπ Ερντογάν επί της ηµισε-
λήνου της τουρκικής σηµαίας, εξα-
γρίωσε την Άγκυρα, ενόψει µάλι-
στα και των εκλογών πιθανότατα 
τον Μάιο.

Το βρετανικό περιοδικό αφιέ-
ρωσε το ευρωπαϊκό του εξώφυλλο 
στις επερχόµενες τουρκικές εκλο-
γές, αναδεικνύοντας τις συνθήκες 
υπό τις οποίες αυτές αναµένεται να 
λάβουν χώρα και χαρακτηρίζοντας 
ευθέως τον πρόεδρο Ερντογάν ως 
δυνάµει δικτάτορα της γείτονος.

«Όσο περισσότερο παραµέ-
νει στην εξουσία τόσο πιο αυταρ-
χικός γίνεται», προειδοποιεί ο 
Economist για τον Τούρκο ηγε-
µόνα: «Οι επικριτές φιµώνονται, 
τα δικαστήρια παρενοχλούν αντι-
φρονούντες, το Ίντερνετ ουσιαστι-
κά λογοκρίνεται».

«Ο κ. Ερντογάν κάθεται σε ένα 
τεράστιο παλάτι και µοιράζει εντο-

λές σε αυλικούς πολύ φοβισµένους 
για να του πουν ότι κάνει λάθος. 
Έτσι, οι ολοένα και πιο εκκεντρικές 
πεποιθήσεις του γίνονται άµεσα 
κρατική πολιτική. Η θεωρία του ότι 
τα υψηλά επιτόκια προκαλούν πλη-
θωρισµό είναι πραγµατικά απογο-
ητευτική, αλλά η προηγουµένως 
ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα της 
Τουρκίας πρέπει να ενεργεί σαν να 
είναι ορθή. Εξ ου και ο καλπάζων 
πληθωρισµός και το συρρικνούµε-
νο βιοτικό επίπεδο της Τουρκίας», 
επισηµαίνει ο Economist.

«Ο κ. Ερντογάν πρότεινε αυ-
τή την εβδοµάδα να διεξαχθούν 
εκλογές στις 14 Μαΐου. Εάν η αντι-
πολίτευση ενωθεί γύρω από τον 
καλύτερο υποψήφιό της και η ψη-
φοφορία είναι σχετικά ελεύθερη 
και δίκαιη, υπάρχει µεγάλη πιθα-
νότητα να ηττηθεί ο κ. Ερντογάν. 

∆υστυχώς, φαίνεται αποφασισµέ-
νος να αλλοιώνει το παιχνίδι ακό-
µη περισσότερο υπέρ του από όσο 
είναι ήδη αλλοιωµένο. Η κυβέρνη-
σή του προσπαθεί να κλείσει ένα 
από τα κύρια κόµµατα της αντιπο-
λίτευσης και ένας από τους πιο συ-
νετούς αντιπάλους του κ. Ερντογάν 
έχει αποκλειστεί από την πολιτική 
επειδή αποκάλεσε έναν αξιωµατού-
χο “ηλίθιο”», γράφει το περιοδικό, 
αναφερόµενο στο φιλοκουρδικό 
κόµµα και στον δήµαρχο της Κων-
σταντινούπολης Εκρέµ Ιµάµογλου.

«Η ∆ύση πρέπει να µιλήσει. Η 
Τουρκία είναι ένας ουσιαστικός – 
αν και ενοχλητικός, σύµµαχος – 
που βρίσκεται σε ένα από τα πιο 
στρατηγικώς ευαίσθητα µέρη στον 
κόσµο. Θα ήταν καταστροφή αν ο 
κ. Ερντογάν προσχωρούσε στη λέ-
σχη των δικτατόρων», προειδοποι-

εί περαιτέρω η βρετανική επιθεώ-
ρηση.

Οργίλη αντίδραση
στην Τουρκία
∆εν άργησε να έρθει και η έντο-
νη αντίδραση από επίσηµα χεί-
λη στην Άγκυρα. Μέσα σε λίγες 
ώρες ο διευθυντής επικοινωνίας 
της τουρκικής προεδρίας, Φαχρε-
τίν Αλτούν ανήρτησε στο Twitter 
σειρά βιτριολικών σχολίων κατά 
του Economist.

«Άντε πάλι! Ο Economist ανα-
κυκλώνει την τεµπέλικη, βαρε-
τή και σκόπιµα αδαή απεικόνιση 
της Τουρκίας. Φαίνεται ότι αισθά-
νονται υποχρεωµένοι να ανακοι-
νώσουν το τέλος της τουρκικής 
δηµοκρατίας µέσα από κλισέ, πα-
ραπληροφόρηση και κραυγαλέα 
προπαγάνδα. Οι εξωφρενικοί τίτ-

λοι και οι προκλητικές εικόνες µπο-
ρεί να τους βοηθήσουν να πουλή-
σουν το λεγόµενο περιοδικό τους, 
γι’ αυτό τους συγχαίρουµε για τις 
έξυπνες τεχνικές µάρκετινγκ! Αλ-
λά πρέπει να υπενθυµίσουµε στο 
κοινό ότι πρόκειται για εντυπωσι-
ακή δηµοσιογραφία που βασίζεται 
σε φτηνή προπαγάνδα και παρα-
πληροφόρηση» είπε ο επικοινωνι-
ολόγος του κ. Ερντογάν στην ανάρ-
τησή του. 

«Οι λεγόµενοι δηµοσιογράφοι 
και συντάκτες του Economist προ-
φανώς ποτέ δεν µπήκαν στον κό-
πο να προσφέρουν αξιοπρεπή δη-
µοσιογραφία για τον αγώνα του 
λαού µας για τη δηµοκρατία µας. 
Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθ-
µό στο ανεξήγητο και διαρκές µί-
σος τους εναντίον του δηµοκρατι-
κά εκλεγµένου Προέδρου µας, ο 
οποίος έχει κερδίσει όσες εκλογές 
έχει λάβει µέρος. Εάν δεν µπορεί-
τε να µπείτε στον κόπο να διερευ-
νήσετε πώς και γιατί το τουρκικό 
κοινό εµπιστεύεται τον Ερντογάν, 
γιατί να σας πάρει κανείς στα σο-
βαρά;!» γράφει.

Ο «∆ΙΚΤΑΤΟΡΑΣ» ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
Όσο περισσότερο παραµένει στην εξουσία τόσο πιο αυταρχικός γίνεται», προειδοποιεί ο Economist για τον Τούρκο ηγεµόνα

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
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Kάθεται σε ένα τεράστιο παλάτι και µοιράζει εντολές σε αυλικούς πολύ 
φοβισµένους για να του πουν ότι κάνει λάθος. Έτσι, οι ολοένα και πιο 

εκκεντρικές πεποιθήσεις του γίνονται άµεσα κρατική πολιτική…
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