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«Μπήκαν οι βάσεις 
για το Χαλάνδρι της 
επόμενης 15ετίας»

Με το βλέμμα
στην κάλπη της 
απλής αναλογικής 

«Για τη Στερεά
Ελλάδα που αγαπάμε 

και μας αξίζει!»

Δεν... μασάει! 
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Πώς ο υπουργός Ανάπτυξης 
έχει καταφέρει φίλοι και 
εχθροί να τον αποκαλούν
με το μικρό του όνομα.



Κ
ατά την ψηφοφορία, υπέρ της 
πρότασης δυσπιστίας ψήφισαν 
143 βουλευτές και κατά 156 
βουλευτές. Συνολικά ψήφισαν 

299 βουλευτές, ενώ απουσίαζε ο Ανδρέας 
Πάτσης. Προηγήθηκε σφοδρή σύγκρουση 
µεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του 
Αλέξη Τσίπρα µε επίκεντρο την υπόθεση 
των παρακολουθήσεων. 

∆εν υπήρχαν ονόµατα στην επιστο-
λή του προέδρου της Α∆ΑΕ, Χρήστου 
Ράµµου, ανέφερε από το βήµα της Βου-
λής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Ξεκινώντας την οµιλία του, ο πρό-
εδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας ανέφερε ότι 
«επιτέλους ο κ. Τσίπρας ήρθε στη Βουλή 
για να αντιπαρατεθούµε επί όλων των θε-
µάτων», προσθέτοντας ότι επί πέντε µήνες 

τον καλούσε να καταθέσει πρόταση δυσπι-
στίας. «Στις δηµοκρατίες, εδώ είναι ο χώ-
ρος που τα κόµµατα λύνουν τις διαφορές 
τους, όπως επίσης και στις εκλογές» ση-
µείωσε. «Η εκτίµησή µου είναι ότι οι πολί-
τες θα στείλουν και πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ στην 
αντιπολίτευση» σηµείωσε, ενώ µίλησε για 
πρωτοφανείς προσωπικές ύβρεις εναντίον 
του, τονίζοντας πως ο κ. Τσίπρας «ξεπέρασε 
τον εαυτό του». Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε 
ότι καταλαβαίνει γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ «ανεβά-
ζει τα ντεσιµπέλ της έντασης». «∆εν µπορεί-
τε να µιλήσετε ούτε για το µέλλον, ούτε για 
το παρελθόν σας, που ακόµα σας καταδιώ-
κει» σηµείωσε.

Αναφερόµενος στην ηµέρα που κατα-
τέθηκε η πρόταση δυσπιστίας, ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης σηµείωσε ότι «η 25η Ιανουαρίου 

είναι η ηµεροµηνία που ο κ. Τσίπρας έγι-
νε πρώτη φορά πρωθυπουργός και άρχισε 
η θλιβερή περιπέτεια της χώρας», µε «κλει-
στές τράπεζες και ορθάνοιχτα σύνορα». Εί-
πε επίσης ότι την ίδια ηµέρα συνεδρίαζε το 
Συµβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας, προ-
σθέτοντας ότι τα τουρκικά µέσα ανέδειξαν 
τις αναφορές του αρχηγού της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης. Ο Κυρ. Μητσοτάκης κατα-
λόγισε στον Αλ. Τσίπρα ότι δεν αναφέρθη-
κε «στις βαλίτσες του κ. Καλογρίτσα», προ-
σθέτοντας ότι «δεν θα κρύβεστε για πολύ γι’ 
αυτό». Αναφερόµενος στη δήλωση του κ. 
Τσίπρα ότι «υπάρχουν δικασταί εις τας Αθή-
νας», είπε ότι «υπάρχουν πράγµατι δικαστές 
και δικάζουν δύο δικούς σας υπουργούς», 
ενώ υπενθύµισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η 
δίκη για την πυρκαγιά στο Μάτι.

Καταψηφίστηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής η πρόταση δυσπιστίας κατά
της κυβέρνησης, την οποία κατέθεσε την Τετάρτη ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/

Mέγας χορηγός
του Μητσοτάκη

Editorial

Mε ένα δηκτικό σχόλιο στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, 
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αναφέρθηκε 
στην έκβαση της συζήτησης για την πρόταση 
δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που υπέβαλε 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, 
µετά τις οµιλίες των πολιτικών αρχηγών.
«Για ποιο λόγο τελικά έκανε την προταση 
µοµφής», κατέληξε ο κ. Κωνσταντινόπουλος 
για τον κ. Τσίπρα διερωτώµενος για το 
αν «χρειαζόταν κάποια βοήθεια η Ν∆». 
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως ο 
κ. Τσίπρας «∆εν είναι απλός πελάτης του 
Μητσοτάκη , είναι Μέγας χορηγός του ο 
Τσίπρας».
Πόσο δίκιο έχει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. 
Αυτή τελικά, στη Βουλή δεν ήταν σύγκρουση, 
αλλά σύγκριση. Σύγκριση και µάλιστα 
καταλυτική των πεπραγµένων της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη µε την ανύπαρκτη 4ετία του 
Τσίπρα. 
Αλλά δεν είναι µόνο αυτό. Στην τριήµερη 
συζήτηση και ειδικά χθες, αναδείχθηκαν 
και δύο ακόµη θέµατα. Αυτό της επιστολής 
Ράµµου που παρουσίασε ο Τσίπρας µε ονόµατα 
και αυτή του Ράµµου που παρουσίασε ο 
Μητσοτάκης χωρίς ονόµατα. 
Ποιος λοιπόν πρόσθεσε τα ονόµατα και πώς 
τα γνώριζε; Μάλλον πρέπει να απαντήσει ο κ. 
Τσίπρας γι’ αυτό. 
Το άλλο θέµα ήταν για τα λεφτά µε βαλίτσες 
και φακέλους που έστελνε ο Καλογρίτσας στον 
ΣΥΡΙΖΑ και για τα οποία δεν έχει µιλήσει 
καθόλου ο Τσίπρας, τόσες µέρες που παίζει το 
θέµα. «Εγώ πάντως δεν κρύβοµαι και δεν έχω 
πάθει αφωνία» είπε ο πρωθυπουργός. «Τόσες 
µέρες δεν είπατε κουβέντα για τις βαλίτσες µε 
τα λεφτά που φαίνεται να κατέληγαν από τον κ. 
Καλογρίτσα στον ΣΥΡΙΖΑ», είπε µε έµφαση ο 
πρωθυπουργός.
Και ένα τελευταίο: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε 
ότι παραµένει ένας πολιτικός φορέας 
καθηλωµένος στη µιζέρια και οι Έλληνες 
ξέρουν ότι ο τόπος  έχει ανάγκη  σταθερότητα, 
συνέπεια και συνέχεια. Συγκρίνουν και 
κρίνουν. Και γι' αυτό θα δώσουν στην κάλπη 
ισχυρή εντολή, αυτοδύναµη Ελλάδα µε 
αυτοδύναµη Ν∆.
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Η κυβέρνηση αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτική και 
διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων την ώρα που ο 
ΣΥΡΙΖΑ αναλώνεται σε φωνές και ανεξέλεγκτες καταγγελίες

Τ
ον Ιανουάριο του 2022 η κακοκαιρία 
«Ελπίδα» πλήττει την Αττική, οδηγοί 
εγκλωβίζονται στην Αττική Οδό και 
η κυβέρνηση βρίσκεται αντιµέτωπη 

για πρώτη φορά µε την δυσαρέσκεια των πολι-
τών για τους χειρισµούς της σε µια κρίση, µε αυ-
τό να καταγράφεται στις δηµοσκοπήσεις εκεί-
νων των ηµερών, όπου η Ν∆ συγκεντρώνει το 
χαµηλότερο ποσοστό της πέριξ του 32%. 

Ο Αλέξης Τσίπρας πιστεύει ότι είναι η 
στιγµή να κεφαλαιοποιήσει αυτό το κλίµα και 
υποβάλει πρόταση δυσπιστίας για την διαχεί-
ριση της κακοκαιρίας «Ελπίς» και της πανδηµί-
ας Covid-19, καθώς και για το κύµα ακρίβειας 
στην αγορά. Η συνέχεια λίγο πολύ γνωστή, 
καθώς επιβεβαιώνεται το συµπαγές της κοινο-
βουλευτικής οµάδας της Ν∆ και η κυβέρνηση 
σταδιακά τους επόµενους µήνες επανακτά το 
χαµένο δηµοσκοπικό έδαφος αυξάνοντας εκ 
νέου την ψαλίδα µε τον ΣΥΡΙΖΑ που επενδύει 
σε µια στείρα αντιπολίτευση χωρίς να διατυπώ-
νει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

 Μάλιστα, παρά τη νέα κρίση που ακολού-
θησε τον Αύγουστο µε την υπόθεση των πα-
ρακολουθήσεων, η κυβέρνηση αποδεικνύεται 
εξαιρετικά ανθεκτική και διατηρεί την πρωτο-
βουλία των κινήσεων την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ 
αναλώνεται σε φωνές και ανεξέλεγκτες καταγ-
γελίες.

«H ιστορία
επαναλαµβάνεται
ως φάρσα»
Ενθυµούµενο τις τότε εξελίξεις έµπειρο κοινο-
βουλευτικό στέλεχος σχολίαζε στην «ΤΡ» ότι 
«η ιστορία επαναλαµβάνεται ως φάρσα» µε 
αφορµή τη νέα πρόταση δυσπιστίας που κα-
τέθεσε την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας. ∆ιότι, 
έναν χρόνο αργότερα, ο αρχηγός της αξιωµα-
τικής αντιπολίτευσης επανήλθε στο ίδιο σηµείο 
που βρισκόταν τον Ιανουάριο του2022, χωρίς 
να έχει καταφέρει να κάνει «µισό βήµα µπρο-
στά», όπως σχολίαζε το ίδιο στέλεχος. Το πολι-
τικό σκηνικό παραµένει αµετάβλητο, µε την κυ-
βερνητική παράταξη να είναι ο κυρίαρχος του 

πολιτικού σκηνικού και τον ΣΥΡΙΖΑ να συνε-
χίζει την αναζήτηση πειστικού πολιτικού αφη-
γήµατος επενδύοντας στην τοξικότητα.

 Η τριήµερη συζήτηση στη Βουλή, η οποία 
ολοκληρώθηκε το απόγευµα της Παρασκευ-
ής, λειτούργησε ως έναν επιπλέον κίνητρο για 
την συσπείρωση της κεντροδεξιάς παράταξης 
και «γύρισε ως µπούµερανγκ στον κ. Τσίπρα», 
όπως σχολίαζαν συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη.

Στο φως
οι υπόγειες διαδροµές 
Ο πρωθυπουργός εκµεταλλεύτηκε «το δώρο», 
όπως χαρακτήρισαν από την πρώτη στιγµή στο 
Μέγαρο Μαξίµου την πρόταση δυσπιστίας, για 
να αναδείξει τα ρυπαρά δίκτυα τα οποία απο-
τελούνται από αυτούς που έχουν στην κατοχή 
τους το υλικό των επισυνδέσεων, υποτιθέµενο 
ή πραγµατικό, και µπορούν να το δηµοσιεύουν 
κόβοντας και ράβοντας κατά το δοκούν, αυτούς 
που είχαν στην κατοχή τους αυτό το υλικό και 
από τους πραµατευτάδες, εκείνους που το δια-
κίνησαν ανάµεσα σε αυτούς που το είχαν στην 
κατοχή τους κι αυτούς που το δηµοσιεύουν. Επί-
σης, όπως εκτιµούν στο κυβερνητικό στρατόπε-
δο, ο κ. Τσίπρας «κάρφωσε» τις διασυνδέσεις 
του κ. Ράµµου και της κας Παπανικολάου από 
την Α∆ΑΕ τον ΣΥΡΙΖΑ µε την εργαλειοποίη-
ση της ανεξάρτητης αρχής, καθώς από την συ-
ζήτηση στη Βουλή βγήκαν στην επιφάνεια οι 
υπόγειες διαδροµές.

Το µαύρο χρήµα
προς τον ΣΥΡΙΖΑ
Όσον αφορά την κυβέρνηση το θέµα των υπο-
κλοπών έκλεισε σε πολιτικό επίπεδο µε την 
συζήτηση στη Βουλή και πλέον το χειρίζεται 
η δικαιοσύνη που είναι η µόνη αρµόδια να 
αναδείξει την αλήθεια για την υπόθεση και να 
αποδώσει ευθύνες. Αντιθέτως, αυτό που µένει 
ανοιχτό και θα καλείται καθηµερινά να απα-
ντήσει ο κ. Τσίπρας, στον δρόµο προς τις κάλ-
πες, είναι «τι ξέρει για το µαύρο χρήµα που 
πήγαινε στα ταµεία του ΣΥΡΙΖΑ», σύµφωνα 
µε τα όσα ειπώθηκαν στο Ειδικό ∆ικαστήριο 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ 
Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

Ο πρωθυπουργός εκµεταλλεύτηκε «το δώρο» 
της  πρότασης δυσπιστίας, για να αναδείξει τα 
ρυπαρά δίκτυα, τα οποία αποτελούνται από 
αυτούς που έχουν στην κατοχή τους το υλικό των 
επισυνδέσεων  και µπορούν να το δηµοσιεύουν 
κόβοντας και ράβοντας κατά το δοκούν
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5ΠΟΛΙΤΙΚΗ/
Οι ευκαιρίες για
επενδύσεις από
τον Μητσοτάκη
στην Ιαπωνία 
Την εικόνα της νέας Ελλάδας, 17 χρόνια µετά 
την τελευταία επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού 
στην Ιαπωνία – του Κώστα Καραµανλή το 2005 
– µιας χώρας που έχει αφήσει πίσω της τα χρόνια 
της κρίσης, καταγράφει θετικές επιδόσεις στην 
οικονοµία παρά τις αλλεπάλληλες εξωγενείς 
κρίσεις που καλείται να αντιµετωπίσει και µπορεί 
να ατενίζει το µέλλον µε αισιοδοξία, καθώς και τις 
θετικές προοπτικές που ανοίγονται για επενδυτές 
θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 
επίσηµη επίσκεψή του στην Ιαπωνία.

Η ενίσχυση και βελτίωση των διµερών 
σχέσεων και η εδραίωση και συστηµατοποίηση 
της συνεργασίας είναι το ζήτηµα που θα 
κυριαρχήσει στην ατζέντα των διµερών 
συναντήσεων, καθώς για την Ελλάδα η 
Ιαπωνία αποτελεί άνοιγµα σε µια σηµαντική 
χώρα που παίζει σηµαντικό ρόλο στην περιοχή 
και ταυτόχρονα µια ισχυρή οικονοµία και 
ένα µέλος του G7. Κατά τις συναντήσεις του 
Πρωθυπουργού µε τον Πρόεδρο της Βουλής και 
τον Πρωθυπουργό αναµένεται να συζητηθούν 
διµερή και διεθνή ζητήµατα, καθώς και η 
στρατηγική µορφή που µπορεί να λάβουν οι 
σχέσεις των δύο χωρών. Κατά την επίσκεψή του 
στην Ιαπωνία, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός 
του θα γίνουν δεκτοί από τον διάδοχο του 
θρόνου, πρίγκιπα Akishito. Τον Πρωθυπουργό 
θα συνοδεύουν οι Κυριάκος Πιερρακάκης και 
Κώστας Φραγκογιάννης.

Ιαπωνικό ενδιαφέρον για επενδύσεις
Στο επενδυτικό κοµµάτι, ο Πρωθυπουργός 
θα παρουσιάσει – µαζί µε τον επικεφαλής του 
οικονοµικού γραφείου του Αλέξη Πατέλη - τις 
επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στην 
Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει 
δύο  αναλυτικές παρουσιάσεις για την ελληνική 
οικονοµία και θα απαντήσει σε ερωτήσεις 
Ιαπώνων επενδυτών και επιχειρηµατιών.  Για 
την επίσκεψη στην Ιαπωνία και τις συναντήσεις 
µε εκπροσώπους ιαπωνικών επιχειρήσεων, 
τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύει 20µελής 
επιχειρηµατική αποστολή, ανάµεσά τους 
εκπρόσωποι του ΣΕΒ και του ΕΒΕΑ.

Ο Πρωθυπουργός την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 
θα δώσει  διάλεξη στο Πανεπιστήµιο του Τόκυο. 
Στην οµιλία του, αναµένεται να περιγράψει το 
όραµά του για την Ελλάδα που βρίσκεται στην 
πρώτη γραµµή των ευρωπαϊκών και των διεθνών 
εξελίξεων, µια Ελλάδα που είναι σταθερός και 
αξιόπιστος εταίρος σε ένα αβέβαιο περιβάλλον 
γεµάτο προκλήσεις, µια χώρα που έχει αφήσει 
πίσω της την εποχή της δηµοσιονοµικής κρίσης 
και του λαϊκισµού και πορεύεται προς το µέλλον 
µε αυτοπεποίθηση. 

από την πλευρά Καλογρίτσα. «Ποιος ήταν τε-
λικά ο καθοδηγητής πίσω από αυτό το ιδιότυπο 
αρχηγείο διανοµής «µαύρου» χρήµατος, που, 
όπως καταγγέλλεται, κατευθύνονταν στο κόµ-
µα του ΣΥΡΙΖΑ, κοµµατικά στελέχη, κοµµατι-
κά ΜΜΕ και κοµµατικούς µηχανισµούς προ-
παγάνδας» όπως το έθεσε ο κ. Μητσοτάκης 
στη Βουλή. Μια υπόθεση που αποκτά ξεχωρι-
στή σηµασία, ειδικά αν ο εισαγγελέας, µετά τις 
καταγγελίες, ξεκινήσει νέα, ανεξάρτητη έρευ-
να για µαύρο χρήµα προς τον ΣΥΡΙΖΑ. «Ο κ. 
Τσίπρας από κατήγορος βρέθηκε κατηγορού-
µενος», όπως σηµείωναν συνοµιλητές του πρω-
θυπουργού, που τονίζουν ότι η σύγκριση σε όλα 
τα πεδία πολιτικής ανάµεσα στην κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και την κυβέρνηση Μητσο-
τάκη είναι καταλυτική, ακόµα και σε ότι αφορά 
το κράτος δικαίου, όπου ο κ. Τσίπρας «επιχειρεί 
ανεπιτυχώς να εµφανιστεί ως τιµητής».

Ο σχεδιασµός του Μεγάρου Μαξίµου δεν 
επηρεάζεται ούτε αλλάζει από την προσπάθεια 
της Κουµουνδούρου να βουλιάξει την πολιτική 
ζωή στην τοξικότητα. Ενδεικτική της φιλοσοφί-
ας αυτής είναι η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να 
πραγµατοποιήσει κανονικά την περιοδεία στην 
Κρήτη την Τετάρτη όταν ο κ. Τσίπρας πήγε στη 
Βουλή για να καταθέσει την πρόταση δυσπιστί-
ας µε µια εµπρηστική οµιλία.

Ενώ, λίγη ώρα µετά την απόρριψη της ανα-
χώρησε για την επίσηµη επίσκεψη στην Ιαπω-
νία, όπως ήταν προγραµµατισµένο.  Το µήνυµα 
που εκπέµπεται από το κυβερνητικό επιτελείο 
είναι ότι η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της, 
δίνοντας λύσεις στα προβλήµατα που απασχο-
λούν την κοινωνία, ενισχύοντας τα εισοδήµα-
τα των πολιτών για την αντιµετώπιση της ακρί-
βειας και εδραιώνοντας την θέση της χώρας 
σε διεθνές επίπεδο. Ο κ. Τσίπρας, εκτιµούν οι 
ίδιες πηγές, θα συνεχίσει στον δρόµο της πό-
λωσης και του διχασµού από την µία και την 
ακατάσχετη παραχολογία από την άλλη. Αυ-
τό, όµως, που παρατηρούν στο κυβερνητικό 
στρατόπεδο ως βασικό στοιχείο είναι η αναξι-
οπιστία του αρχηγού της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης και η αδυναµία του να πείσει τους πο-
λίτες, κάτι που καταγράφεται και στις έρευνες 
που έχουν στη διάθεση του. Αντιθέτως, όπως 
συµπληρώνουν, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρί-
ζεται για την συνέπεια λόγων και πράξεων και 
την ικανότητα να διαχειρίζεται τις κρίσεις που 
αντιµετωπίζει η χώρα. Για αυτό και η σύγκρι-
ση των πεπραγµένων των δύο κυβερνήσεων 
θα βρεθεί στο επίκεντρο του προεκλογικού λό-
γου του πρωθυπουργού µε κεντρικό σύνθηµα 
«το είπαµε το κάναµε».

Μένει ανοιχτό και θα καλείται
καθηµερινά να απαντήσει ο κ. Τσίπρας,
στο δρόµο προς τις κάλπες, «τι ξέρει
για το µαύρο χρήµα που πήγαινε στα ταµεία του 
ΣΥΡΙΖΑ», σύµφωνα µε τα όσα ειπώθηκαν στο 
Ειδικό ∆ικαστήριο από την πλευρά Καλογρίτσα.
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H
συζήτηση για την πρό-
ταση µοµφής προς την 
Κυβέρνηση που κατέ-
θεσε ο πρόεδρος του 

ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε, η Κυ-
βέρνηση δεν καταψηφίστηκε, οπό-
τε και δεν έπεσε όπως έχει προα-
ναγγελθεί δεκάδες φορές τον 
τελευταίο χρόνο. 

Άλλωστε οι προτάσεις δυσπι-
στίας καταλήγουν πάντα υπέρ των 
κυβερνήσεων, αυτός είναι πολιτι-
κός και κοινοβουλευτικός νόµος. 
Μπορεί η καταφυγή σε αυτό το µέ-
τρο να θεωρείται τυπικά το ισχυ-
ρότερο όπλο που διαθέτει ένα κόµ-
µα της αντιπολίτευσης, στην ουσία 
όµως πρόκειται για κυβερνητικό 
πιστόλι. Στη Μεταπολίτευση δεν 
υπήρξε ποτέ πρόταση µοµφής που 
έριξε ελληνική κυβέρνηση.

Στις προηγούµενες µέρες και 
πιστεύω και στις επόµενες, γράφτη-
καν και θα γραφτούν πολλές ανα-
λύσεις στις οποίες δύο θέµατα κυ-
ριαρχούν: 
-Γιατί κατέθεσε την πρόταση δυσπι-
στίας ο Α. Τσίπρας µόλις δύο µήνες 
περίπου πριν τις βουλευτικές εκλο-
γές, που στόχευε; 
-Τελικά τι κατάφερε, ποιο ήταν το 
πολιτικό αποτέλεσµα του τριήµε-
ρου συζήτησης;

Ασφαλώς, υπάρχουν πολλά θέ-
µατα προς διερεύνηση, αλλά ας ξε-
κινήσουµε από τα βασικά.:

Πρώτον, αφού η Κυβέρνηση 
υπερψηφίστηκε, η προσπάθεια 
ανατροπής της Κυβέρνησης απέ-
τυχε και αυτό είναι µία ήττα για το 
ΣΥΡΙΖΑ.

∆εύτερο, αφού υπήρξε µια επί-
δειξη συσπείρωσης της Κοινοβου-
λευτικής Οµάδας της Ν.∆, απέτυχε 
και κάθε προσπάθεια να δηµιουρ-

γηθούν κάποιες µικρές, έστω, ρωγ-
µές στην Ν.∆.

Τρίτο, η πρόταση έδωσε την δυ-
νατότητα στους υπουργούς και τους 
βουλευτές της Ν.∆ να αναφερθούν 
στο Κυβερνητικό έργο το οποίο ση-
µειωτέον κρίνεται θετικά στις δηµο-
σκοπήσεις από το 40% περίπου της 
κοινής γνώµης, όταν µόλις το 13% 
έχει θετική άποψη για την αντιπο-
λιτευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 
και το 21.5% θεωρεί πως αν είχαµε 
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα πήγαιναν 
καλύτερα τα πράγµατα για την χώ-
ρα (από την έρευνα της OPINION 
POLL που δηµοσιεύτηκε στο The 
TOC στις 17-1).

Τέταρτο, η στιγµή που επιλέ-
χτηκε για την κατάθεση της µοµφής 
µάλλον ήταν η πλέον ακατάλληλη 
για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τις τελευταίες 
µέρες υπήρχαν γεγονότα και απο-
καλύψεις που, µάλλον, έφεραν σε 
δύσκολη θέση το Κόµµα της Αξιω-
µατικής Αντιπολίτευσης. 

Τα fake news
Η παραπέρα αποκάλυψη της στη-
µένης επίθεσης κατά της χώρας και 
η προσπάθεια δυσφήµισής της µε 
το µεγαλύτερο fake new των τελευ-
ταίων χρόνων – όπως έγραψε ελ-
βετική εφηµερίδα – µε το ψέµα της 
νεκρής Μαρίας δεν ήταν ότι κα-
λύτερο για το ΣΥΡΙΖΑ που είχε 
σπεύσει να υιοθετήσει τα πάντα.

Tα SMS Παππά - Καλογρίτσα
 Οι αποκαλύψεις Καλογρίτσα για 

τα sms µε τα οποία µοιράζονταν µέ-
χρι και τα ποσοστά συµµετοχής των 
συν-καναλαρχών του Καναλιού 
που στηνόταν, αλλά και οι καταγγε-
λίες για µεταφορά µαύρου χρήµα-
τος προς το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ότι 

καλύτερο για την Αξιωµατική Αντι-
πολίτευση. Επίσης, η οριστικοποί-
ηση του συµπεράσµατος της έρευ-
νας για την παρακολούθηση των 
γραφείων του Κ.Κ.Ε το 2016 από 
την ΕΥΠ επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ- ΑΝΕΛ, παρακολούθηση που 
έρχεται να προστεθεί στην παρα-
κολούθηση του Στέργιου Πιτσιόρ-
λα και τις καταγγελίες για παρακο-
λουθήσεις κι άλλων στελεχών του 
ΣΥΡΙΖΑ επί της κυβέρνησής τους 

COLPO, αλλά όχι
GROSSO, TSIPRA
Στόχοι και πραγµατικά κίνητρα για την πρόταση µοµφής

Θέλει να κρατήσει 
µε κάθε τρόπο τα 
ποσοστά της Ν.∆ 
γύρω στο 32% και 
ταυτόχρονα άνοδος 
της συσπείρωσης του 
ΣΥΡΙΖΑ που υστερεί 
σηµαντικά της Ν∆

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Του: Ζαχαρία Ζούπη
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δυσκολεύουν, αν µη τι άλλο, την 
εµφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ ως εισαγ-
γελέα ή ως υπερασπιστή του Κρά-
τους ∆ικαίου. Αυτό το αξιοποίησαν 
στο έπακρο τα στελέχη της κυβερ-
νητικής πλειοψηφίας.

Μάλλον άγχος δείχνει 
Η επιλογή εποµένως ήταν µια λα-
θεµένη πολιτικά και επικοινωνια-
κά τακτική κίνηση. Μάλλον δεί-
χνει µια αγχωτική προσπάθεια εκ 
µέρους της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ 
λόγω των δηµοκοπικών ευρηµά-
των. Αν κάποιος πάρει όλες τις δη-
µοσκοπήσεις (έχουν δηµοσιευτεί 
ήδη επτά µέσα στις πρώτες µέρες 
του 2023) η Ν.∆ εισέρχεται στην 
τελική ευθεία προς τις βουλευτι-

κές εκλογές µε ισχυρό προβάδι-
σµα από 6% έως 8% στην απλή 
πρόθεση ψήφου, διαφορά που δι-
ευρύνεται όταν γίνεται η αναγωγή 
επί των εγκύρων ή όταν παραπέ-
ρα προσεγγίζεις εκτίµηση ψήφου. 

Του ρίχνει
στο κεφάλι παντού 
Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης προηγείται 15% κατά µέσο όρο 
του Α. Τσίπρα στην καταλληλότη-

τα για Πρωθυπουργός. Σχεδόν σε 
όλα δε τα ερωτήµατα που διερευ-
νούν την άποψη των πολιτών για το 
ποιος µπορεί να διαχειριστεί καλύ-
τερα από την Οικονοµία µέχρι την 
ακρίβεια, από την εγκληµατικότη-
τα µέχρι την ασφάλεια της χώρας, 
ο πρωθυπουργός διαθέτει µεγά-
λο προβάδισµα. Σε όσα καταγρά-
φονται ως κριτήρια επιλογής του 
κόµµατος που θα ψηφίσουν (οικο-
νοµία, στήριξη κοινωνίας, αντιµε-
τώπιση ακρίβειας , καταλληλότητα 
για Πρωθυπουργός), οι πολίτες δί-
νουν αισθητό δηµοσκοπικό προβά-
δισµα στον Κ. Μητσοτάκη.

Τα δηµοσκοπικά ευρήµατα δεν 
δίνουν εποµένως αέρα στο ΣΥΡΙ-
ΖΑ ότι µπορεί να ανατρέψει τους 
συσχετισµούς. Άλλωστε περίπου 
το 65% των πολιτών θεωρούν ότι 
νικητής στις εκλογές θα είναι η 
Ν.∆. Γι αυτό έχω την αίσθηση ότι 
ο πραγµατικός στρατηγικός στόχος 
του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των πρώτων 
εκλογών δεν είναι ούτε η πρωτιά, 
ούτε η ύπαρξη ενός αθροίσµατος 
ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ που να σχηµα-
τίζει Κυβέρνηση. Και τα δύο αυτά 
σενάρια µοιάζουν αδύνατα µε βά-
ση τα µέχρι σήµερα δηµοσκοπικά 
ευρήµατα που είναι και τα µόνα ερ-
γαλεία ανάλυσης.

Ο πραγµατικός στόχος Τσίπρα
Νοµίζω εποµένως ότι ο στόχος 

είναι η συγκράτηση µε κάθε τρό-
πο των ποσοστών της Ν.∆ γύρω 
στο 32% , κάτι που προϋποθέτει 
σφήνες, ρωγµές στην κοινωνική 

εκλογική βάση της Ν.∆ και ταυτό-
χρονα η άνοδος της συσπείρωσης 
του ΣΥΡΙΖΑ που αν και ανέβηκε 
κατά την διάρκεια του 2022, υστε-
ρεί σηµαντικά από την συσπείρω-
ση του ( 70-72% η συσπείρωση 
της Ν.∆ , 62%- 64% η συσπείρω-
ση του ΣΥΡΙΖΑ). Αυτές οι στοχεύ-
σεις σε συνδυασµό µε την πρόθε-
ση του Α. Τσίπρα να επιβεβαιώνει 
τον ρόλο του ως του µόνου αντιπο-
λιτευτικού δέους  του Κ. Μητσοτά-
κη είναι οι πραγµατικοί λόγοι της 
επιλογής.

Απέφερε κάτι για κάποιον από 
τους δύο µονοµάχους η συζήτηση 
στην Βουλή;

 ∆εν προσέθεσε κάτι κατά την 
γνώµη µου, αλλά θα το δούµε και 
από τις δηµοσκοπήσεις. Πάντα για 
οριακά κέρδη και ζηµιές που δεν 
θα ανατρέπουν την σηµερινή συ-
ζήτηση στην Βουλή. Σίγουρα πά-
ντως η συζήτηση όπως έγινε, δεν 
δηµιούργησε και την καλύτερη ει-
κόνα για το επίπεδο της αντιπα-
ράθεσης. Οι ακραίες φράσεις, η 
αποφυγή της ουσίας από πολλές 
οµιλίες, οι θεσµικές σκιές που δι-
ατηρούνται, επηρεάζουν κρίσιµα, 
ευαίσθητα για την λειτουργία των 
θεσµών ακροατήρια. 

Συντελούν σε µια απαξία της 
Πολιτικής, σε πιθανή αποστασιο-
ποίηση οριακών τµηµάτων και σε 
µια αποµάκρυνση των νέων αν-
θρώπων. Η τοξικότητα τροφοδοτεί 
αντικειµενικά αντισυστηµικές δυ-
νάµεις και αυτό είναι ένα διαχρο-
νικό συµπέρασµα που δεν πρέπει 
να ξεχνιέται. 

*Ο Ζαχαρίας Ζούπης
είναι πολιτικός αναλυτής 
και υπεύθυνος ερευνών

της Opinion Poll

Η στιγµή που επιλέχτηκε για την πρόταση 
δυσπιστίας ήταν η πλέον ακατάλληλη για 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Τις τελευταίες µέρες υπήρχαν 
γεγονότα και αποκαλύψεις που, µάλλον, έφεραν 
σε δύσκολη θέση το Κόµµα της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης, όπως η «µικρή Μαρία»
και τα SMS Παππά - Καλογρίτσα



A
κριβώς πριν οκτώ χρό-
νια ο κ. Τσίπρας κέρδισε 
τις εκλογές µε υποσχέ-
σεις για κατάργηση του 

µνηµονίου, για διαγραφή του ογκώ-
δους δηµοσίου χρέους και του ιδιω-
τικού χρέους προς τις τράπεζες µε τη 
«σεισάχθεια», την επιστροφή των πε-
ρικοπών, των “κλεµµένων” προς µι-
σθωτούς και συνταξιούχους. 

Τίποτα από αυτά δεν έκανε. Αντί-
θετα έφερε το σκληρότερο µνηµό-
νιο, «λήστεψε» τη µεσαία τάξη για τα 
υπερ-πλεονάσµατα αφού αδυνατού-
σε να φέρει βόλτα την οικονοµία. Τα 
πλήρωσε όλα µε τις εκλογές του 2019.
Τέσσερα χρόνια αργότερα  βρίσκεται 
ξανά µπροστά  σε µια ήττα, απλά για-
τί δεν  έχει καταφέρει να βρει µια νέα 
ιδέα για τη χώρα και τους πολίτες της.

Αλήθεια είναι, πάντως, πως µε 
την αξιοπιστία του πεσµένη στο έδα-
φος, δεν έχουν αντίκρισµα ούτε οι 
υποσχέσεις του, έτσι επανεφευρίσκει 
τον εαυτό του  σε νέα τοξικά παιχνί-
δια για  να πλήξει την εικόνα του αντι-
πάλου του.  

Το «φύτευµα» του Ράµµου 
Η περίπτωση των παρακολουθήσε-
ων, για την οποία έδωσε δικαιώµα-
τα και το Μέγαρο Μαξίµου, αφορά 
µια νέα υπόθεση πλεκτάνης σε πε-
ρίτεχνο περιτύλιγµα. Πολλοί παρά-
γοντες παίζουν στο παιχνίδι, αλλά 
πρωταρχικό ρόλο έχει ο πρόεδρος 
της Α∆ΑΕ κ. Ράµµος, του οποίου η 
εκλεκτική συγγένεια  του κ. Τσίπρα, 
επιβεβαιώθηκε. Όχι γιατί τοποθετή-
θηκε από τον κ. Τσίπρα  ένα µήνα 
πριν τις εκλογές του 2019  σε αυτήν 
τη θέση, αλλά γιατί η όλη δραστη-
ριότητα του, τους τελευταίους µήνες 
παραπέµπει περισσότερο σε ένα πο-
λιτικό πρόσωπο  συνδεδεµένο µε συ-

γκεκριµένο κοµµατικό χώρο παρά σ 
έναν πρόεδρο Ανεξάρτητης Αρχής.

Και µόνο το γεγονός οτι ενηµέ-
ρωσε προνοµιακά τον κ. Τσίπρα  για 
το κατάλογο των προσώπων που 
ήταν υπό παρακολούθηση, ώρες 
νωρίτερα από τον πρωθυπουργό της 
χώρας και τους άλλους αρχηγούς 
των κοµµάτων, επιβεβαιώνει αυτή 
την εκλεκτική σχέση και δίνει βάση 
σε υποθέσεις για οργανωµένο σχέ-
διο  Τσίπρα- Ράµµου εδώ και µήνες.

Ο επικεφαλής της Α∆ΑΕ γνώ-
ριζε πολύ πριν ζητήσει τα  στοιχεία 
από τους παρόχους, ποιοι παρακο-
λουθούνταν αφού λαµβάνει όλες τις 
επισυνδέσεις από την ΕΥΠ. Για αυ-
τό, πριν µήνες, ο κ. Τσίπρας είχε πλη-
ροφορίες για Χατζηδάκη, Φλώρο 
και  αξιωµατικούς του εξοπλιστικού 
προγράµµατος της χώρας και πίεζε 
την κυβέρνηση σε καθηµερινή βάση.

 Όµως ο κ. Ράµµος µε τη δηµόσια  
καθοδήγηση του κ. Τσίπρα παραβί-
ασε το νόµο, µε την προσφυγή του 
στους παρόχους κινητής τηλεφωνί-
ας, έγραψε στα παλιά του παπούτσια 
την άποψη του ανώτατου εισαγγελι-
κού λειτουργού της χώρας και παρέ-
δωσε στον αρχηγό της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, όπως λέει ο κ. Τσί-
πρας, κατάλογο προσώπων που νό-

µιµα η ΕΥΠ παρακολουθούσε.
Ακολούθως ο κ. Τσίπρας που κό-

πτεται για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
παραβίασε το νόµο  περί προσωπι-
κών δεδοµένων και δηµοσιοποίησε 
ονόµατα, χωρίς την άδειά τους.  

  Από την άλλη φαίνεται πως η 
ΕΥΠ είναι πια µια υπηρεσία που 
πρέπει να δίνει λόγο στον κ. Τσίπρα 
και σε κάθε Τσίπρα, ποιον παρακο-
λουθεί νόµιµα και γιατί. Μέσα επί-
σης στην ΕΥΠ υπάρχουν πράκτορες 
και πρακτοράκια που παίζουν πολιτι-
κά παιχνίδια. Η διάβρωση µυστικών 
υπηρεσιών προς ίδιον όφελος, είναι 
πάγια τακτική της αριστεράς,  µιας 
αριστεράς που παρακολουθούσε κι 
αυτή τα δικά της παιδιά.

Λεπτοµέρειες, θα µου πείτε είναι 
όλα αυτά, όταν έχει προηγηθεί µια 
Novartis. 

Υπόθεση Novartis Νο2;
Η ανακατασκευή γεγονότων, είναι η 
µόνη δραστηριότητα µε την οποία ο 
κ. Τσίπρας και τα πρόθυµα µέσα ενη-
µέρωσης που τον στηρίζουν µε πα-
θολογική εµµονή, προκαλεί εντυ-
πώσεις. Με αυτά τα κόλπα σε καµία 
όµως  υπόθεση δεν κέρδισαν τη  µά-
χη  µετά το 2015.

*Η υπόθεση Novartis στήθηκε µε 
τον ίδιο τρόπο. Πληροφορίες σε φι-
λικά µέσα ενηµέρωσης, κατασκευές 
για δηµιουργία εντυπώσεων, αποκα-
λύψεις για τις καταθέσεις των προστα-
τευόµενων µαρτύρων. Ένα ολόκληρο 
σχέδιο υπονόµευσης  δύο κοµµάτων 
της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ µε την κα-

τηγορία της διαφθοράς εννέα πολιτι-
κών προσώπων και του διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος, το ύφαιναν 
για µήνες. Η πλεκτάνη της  Novartis, 
κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος και 
ενας εκ των κουκουλοφόρων µαρτύ-
ρων ο «Μάξιµος Σαράφης» συνελή-
φθη ως µεγαλοαπατεώνας . 

*Το φιλόδοξο σχέδιο άλωσης 
των ΜΜΕ,  µέσα από παράνοµα και 
αντισυνταγµατικά µονοπάτια της εγ-
χώριας διαπλοκής, κατέρρευσε. Η 

προσπάθεια για δηµιουργία του απο-
καλούµενου πλέον ΣΥΡΙΖΑ Channel 
έσκασε σαν φούσκα και ο υπόλογος 
υπουργός Ν. Παππάς βρίσκεται στο 
εδώλιο του Ειδικού ∆ικαστηρίου, 
ενώ για τις νέες αποκαλύψεις για τις 
σακούλες µε χρήµατα προς τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ  δεν έχει µιλήσει ακόµα ο επι-
κεφαλής του.

*Η στρατηγική της εκµετάλλευ-
σης δυστυχισµένων µεταναστών, για 
κοµµατικά οφέλη, έφτασε στο αποκο-
ρύφωµα της µε την υπόθεση της  ανύ-
παρκτης «νεκρής Μαρίας» του Έβρου 
που αποκάλυψε µι , όχι και τόσο πε-
ρίεργη συµµαχία διακινητών, δικαι-
ωµατιστών, ΜΚΟ, µε τον ΣΥΡΙΖΑ, 
πάλι δίπλα.  Η αντεθνική συµπερι-
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«COPY PASTE» 
NOVARTIS ΝΟ2

Το «κόλπο» του Τσίπρα µε τις υποκλοπές και
τα «ψέµατα» που του ταιριάζουν «γάντι»



φορά του στην υπόθεση του Έβρου 
θα µπορούσε  να οδηγήσει σε θερµό 
επεισόδιο µε τους τούρκους όταν ζήτη-
σε επέµβαση σε τουρκική νησίδα για 
τη σωτηρία των µεταναστών. Το χει-
ρότερο ήταν πως έδωσε επιχειρήµα-
τα στην Άγκυρα πλευρά να διασύρει  
διεθνώς τη χώρα µας για αναλγησία 
απέναντι στους µετανάστες. 

Η µεγαλύτερη
παραπλάνηση 
Ουσιαστικά το µεγαλύτερο «κόλ-
πο» παραπλάνησης του ελληνικού 
λαού από τον κ. Τσίπρα έλαβε χώ-
ρα το 2015. Ήταν το µόνο που πέτυ-
χε το στόχο του, την  εξουσία. Τους 
κορόιδεψε κατάµουτρα, φτωχούς, 

ταλαιπωρηµένους και αγανακτισµέ-
νους από την οικονοµική κρίση, πο-
λίτες. Τους  παραπλάνησε πως θα 
καταργήσει το µνηµόνιο ενώ γνώρι-
ζε πως δεν µπορεί, υποσχέθηκε τα 
πάντα σε µια χώρα που είχε χρεο-
κοπήσει, προκάλεσε δηµοψήφισµα 
για την έξοδο της από την Ευρώπη 
και σε µια νύχτα πέταξε την απόφα-
ση του ελληνικού λαού,  στον πρώ-
το σκουπιδοτενεκέ που βρήκε µπρο-
στά του… 

Αυτό το πληρώνει ακόµα. Πλη-
ρώνει την εικόνα ενός αναξιόπιστου 
πολιτικού την οποία κατέκτησε µε το 
«σπαθί» του στα χρόνια που είναι αρ-
χηγός του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 

χρειάστηκε χρόνος µέχρι να αποκα-
λυφθεί η αλήθεια και η έκταση της 
πλεκτάνης, χρόνο που δεν φαίνε-
ται να διαθέτει η κυβέρνηση  ως τις 
εκλογές. 

 
«Ο πνιγµένος από
τα µαλλιά  του πιάνεται»
Σήµερα ο κ. Τσίπρας, βρίσκεται στην 
πιο δύσκολη περίοδο της πολιτικής 
του ζωής.  

Οι πολίτες του στέλνουν µηνύµα-
τα µέσα από τις δηµοσκοπήσεις και η 
για Πρώτη Φορά Αξιωµατική Αντι-
πολίτευση, ύστερα από µια τετραετία, 
βρίσκεται πίσω από την κυβέρνηση, 
τόσο όσο και στις εκλογές που προη-
γήθηκαν. 

Αυτό  έχει προκαλέσει άγχος στον 
κ. Τσίπρα που εµφανίζεται συνεχώς 
θυµωµένος, γκρινιάρης, µονίµως δια-
µαρτυρόµενος χωρίς προτάσεις, σχέ-
διο και όραµα για την επόµενη µέρα. 

Υποψιάζεται βασίµως θα έλεγα, 
πως παρότι εξελέγη από τα µέλη του 
κόµµατος, ως µοναδικός υποψήφιος, 
µετά από µια ακόµα εκλογική ήττα, η 
θέση του θα καταστεί επισφαλής στο 

κόµµα, το οποίο θα προσπαθήσει να  
επιβιώσει και χωρίς αυτόν. Η υπόθε-
ση των παρακολουθήσεων, (για την 
οποία έχει ευθύνες και ο κ. Μητσο-
τάκης), αποτελεί για τον κ. Τσίπρα  το 
µοναδικό όπλο που διαθέτει µε τη βο-
ήθεια του κ. Ράµµου και άλλων περί-
εργων κύκλων, να υπονοµεύσει την 
εικόνα του πρωθυπουργού.

Γι αυτό  κατέφυγε στην κατάθεση 
πρότασης µοµφής, ώστε να τον  δι-
αποµπεύσει από τη Βουλή στον κε-
ντρώο χώρο. 

 Το κέντρο κοιτά
την οικονοµία και αντέχει
Μόνο που το παρελθόν του κ. Τσί-
πρα είναι τόσο δυσάρεστο τους πολί-
τες του κέντρου, που αρκεί να πέσει 
ξανά πάνω του το φως για να χάσει 
το παιχνίδι. Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, όπως είναι σήµερα,  δεν είναι 
εύκολο να κερδίσουν πόντους γιατί 
οι έλληνες και κυρίως οι κεντρώοι, 
στο τέλος της ηµέρας, θα εξακολου-
θήσουν να επιθυµούν την ανάπτυξη, 
την πρόοδο, την ευρωπαϊκή µας θέ-
ση, τη σταθερότητα, την ευηµερία, 
την προσωπική και εθνική ασφά-
λεια κι ας γκρινιάζουν µε την υπόθε-
ση των δυσάρεστων αλλά νόµιµων 
υποκλοπών.

Η υπόθεση έχει πολύ σκοτεινά 
µονοπάτια που τώρα σιγά σιγά αρ-
χίζουν και φωτίζονται, όπως φωτί-
στηκε, τελικά, και η πλεκτάνη της  
Novartis.

∆υο ειδικά ∆ικαστήρια βρίσκο-
νται σε εξέλιξη αυτή τη στιγµή. Ένα 
για τον κ Παππά για το σκάνδαλο µε 
τις τηλεοπτικές άδειες και ένα για τον 
κ. Παπαγγελόπουλο για την υπόθε-
ση Novartis. 

Τότε, ο υπόδικος σήµερα , ανα-
πληρωτής υπουργός ∆ικαιοσύνης  
∆ηµήτρης Παπαγγελόπουλος δήλω-
νε έξω από το Μέγαρο Μαξίµου:  «Εί-
ναι το µεγαλύτερο σκάνδαλο από συ-
στάσεως Ελληνικού κράτους».  

Προχθές  λίγα µέτρα πιο κάτω,  
έξω από το Προεδρικό Μέγαρο ο κ. 
Τσίπρας δήλωνε: «Ο πρωθυπουργός 
των υποκλοπών της εκτροπής και της 
συγκάλυψης οφείλει να αναλάβει τις 
αµετάκλητες πολιτικές του ευθύνες. 
Οφείλει να παραιτηθεί».

Όσο για το ΣΥΡΙΖΑίικο «κλάµα» 
για τις Ανεξάρτητες Αρχές, η υποκρι-
σία περισσεύει. Αρκεί να θυµίσουµε 
τη δήλωση του Π. Πολάκη, τον ∆ε-
κέµβριο του 2021, οτι όταν θα έρθει 
ξανά στην εξουσία η αριστερά θα τις 
καταργήσει…

Είναι και αυτό ένα βήµα για τον 
πιο σκληρό στόχο της αριστεράς, τον 
«έλεγχο των αρµών της εξουσίας».
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Η υπόθεση των 
παρακολουθήσεων, (για 
την οποία έχει ευθύνες 
και ο κ. Μητσοτάκης), 
αποτελεί για τον κ. 
Τσίπρα  το µοναδικό 
όπλο που διαθέτει 
µε τη βοήθεια του κ. 
Ράµµου και άλλων 
περίεργων κύκλων, να 
υπονοµεύσει την εικόνα 
του πρωθυπουργού

Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως 
είναι σήµερα,  δεν είναι 
εύκολο να κερδίσει 
πόντους, γιατί οι έλληνες 
και κυρίως οι κεντρώοι, 
στο τέλος της ηµέρας, 
θα εξακολουθήσουν 
να επιθυµούν την 
ανάπτυξη, την πρόοδο, 
την ευρωπαϊκή µας 
θέση, τη σταθερότητα, 
την ευηµερία, την 
προσωπική και 
εθνική ασφάλεια κι 
ας γκρινιάζουν µε 
την υπόθεση των 
δυσάρεστων αλλά 
νόµιµων υποκλοπών



Ε
χθροί και φίλοι, τον απο-
καλούν µε το µικρό του, 
τον λένε Άδωνι. Για πά-
ρα πολλά χρόνια είναι 

ο πιο προβεβληµένος έλληνας πο-
λιτικός. Είναι δεινός χρήστης των 
µέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλ-
λά και δεινός χρήστης της γλώσσας. 
Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης τον 
αγαπάνε, γιατί η παρουσία του και 
µόνο ανεβάζει το «µηχανάκι» της τη-
λεθέασης. 

Είναι για όλα τα θέµατα διαβα-
σµένος και δεν «µασάει» µε κανέ-
ναν αντίπαλο, ειδικά αν είναι ΣΥΡΙ-
ΖΑίος, γί  αυτό οι Νεοδηµοκράτες 
τον λατρεύουν και οι αντίπαλοι τον 
µισούν! Και τον µισούν γιατί πάντα 
κερδίζει! 

Ο ίδιος δεν έχει κανένα πρόβλη-
µα να «τσαλακώνεται», όπως και δεν 
έχει πρόβληµα να ζητήσει «συγγνώ-
µη» αν καταλάβει ότι κάπου έχει κά-
νει λάθος. Το ίδιο έκανε και µεσο-
βδόµαδα, σε µια εκδήλωση για την 
φαρµακευτική κάνναβη. 

Για άλλη µία φορά ο υπουργός 
Ανάπτυξης αναγνώρισε ότι είχε κά-
νει λάθος µε την πρώτη του αντίδρα-
ση στην εισαγωγή της φαρµακευτι-
κής κάνναβης στη χώρα µας - είχε 
δηλώσει σε τηλεοπτική εκποµπή ότι 
«η µόνη επένδυση που µπορεί να 
φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο µπάφος», 
εξαίροντας παράλληλα τον θετικό 
ρόλο που είχε παίξει ο τότε σύµβου-
λος του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Κα-
ρανίκας. Και µάλιστα όταν το έκανε 
ο Νίκος Καρανίκας ήταν µπροστά, 
τον άκουσε και µετά δήλωσε ότι εί-
ναι συγκινηµένος.  

Παρεξηγηµένος Υπουργός
«Είναι παρεξηγηµένος υπουργός 
ο Άδωνις, όπως είµαι και εγώ», εί-
πε ο κ. Καρανίκας, όταν κλήθηκε 
να απευθύνει σύντοµο χαιρετισµό 
στα εγκαίνια της TIKUN OLAM 
Europe, της πρώτης µονάδας φαρ-
µακευτικής κάνναβης στην Ελλά-
δα, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν 
στα Εξαµίλια Κορίνθου.

Από την πλευρά του, ο υπουργός  
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδω-

νις Γεωργιάδης µεταξύ άλλων δή-
λωσε:

«Θέλω να σας πω ότι η παρου-
σία µου σήµερα εδώ έχει και λίγο 
έτσι µια αστεία εκδοχή και µια ενδι-
αφέρουσα εκδοχή. Πριν από αρκετά 
χρόνια, όταν ήµασταν στην αντιπο-
λίτευση και ήµουνα τότε Αντιπρόε-
δρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, ήµου-
να στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, στην 
εκποµπή του φίλου µου, του Γιώρ-
γου του Αυτιά. 

Εκεί λοιπόν µε ρωτήσανε τότε 
για έναν σύµβουλο του τότε πρω-
θυπουργού, τον κύριο Καρανίκα, ο 
οποίος είχε εισηγηθεί να γίνει το νο-
µοσχέδιο, τότε, για τη νοµιµοποίη-
ση και την παραγωγή και εµπορία 

της φαρµακευτικής κάνναβης και 
είχα πει µία από τις συνηθισµένες 
µου τηλεοπτικές εξυπνάδες, εύκο-
λη στην τηλεόραση. Συγκεκριµένα 
θυµάµαι είχα πει «η πρώτη επένδυ-
ση που σκέφθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
ο µπάφος» και είχε γίνει πραγµατι-
κά χαµός, είχε πάρει µεγάλη έκταση.

Θέλω να είµαι ειλικρινής, σπα-
νίως έχω µετανιώσει τόσο πολύ για 
µία ατάκα που έχω πει στην τηλεό-
ραση, όχι τόσο για τη φαρµακευτι-
κή κάνναβη, όσο για τον Νίκο Καρα-
νίκα. ∆ιότι πρέπει να µάθουµε στην 
Ελλάδα να τιµούµε αυτούς που ανοί-
γουν το δρόµο, έχει σηµασία να µά-
θουµε να το κάνουµε αυτό, ασχέτως 
κοµµάτων και προσωπικών σχέσε-

ων. ∆ιότι αν µάθουµε να το κάνουµε 
και ο ένας αναγνωρίζει τον άλλον, 
αυτόν που ανοίγει το δρόµο, αύριο 
περισσότεροι θα τολµήσουν να ανοί-
ξουν νέους δρόµους και έτσι η πατρί-
δα µας και ο λαός µας θα κερδίσει 
περισσότερα πράγµατα και ένα λα-
µπρότερο µέλλον.

Θέλω λοιπόν να αναγνωρίσω 
δηµόσια στον κύριο Νίκο Καρανί-
κα του ΣΥΡΙΖΑ, τον φίλο του Αλέ-
ξη Τσίπρα, ότι ήταν ο πρωτοπόρος 
στην Ελλάδα για να ξεκινήσει αυ-
τή η ιστορία. Και χαίροµαι αγαπητέ 
κύριε Καρανίκα που είστε εδώ, διό-
τι ήθελα αυτό σήµερα να µπορώ να 
σας το αναγνωρίσω.

Και πρέπει να σας πω ότι τώρα 

ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων µπορώ να σας διαβεβαι-
ώσω ότι τα επόµενα χρόνια η ανά-
πτυξη αγοράς της φαρµακευτικής 
κάνναβης στην Ελλάδα θα είναι συ-
γκλονιστική. Η Ελλάδα µπορεί να 
πρωταγωνιστήσει σε αυτό τον τοµέα, 
η Κυβέρνησή µας έχει κάνει νοµο-
θετικά όσα περισσότερα µπορεί για 
να καταφέρει να πρωταγωνιστήσει η 
Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα τα επό-
µενα χρόνια».

Τι είχε πει ο Καρανίκας
για τον Γεωργιάδη
και στο παρελθόν
Τότε, αρχές Ιουλίου του 2022, είχε 
πάρει θέσει υπέρ του Άδωνι Γεωρ-
γιάδη, για το θέµα της Novartis.

Σε µια ανάρτησή του είχε πάρει 
µια θέση την οποία, ο ίδιος την απο-
κάλεσε «αιρετική», εντελώς αντίθετη 
από αυτήν των συντρόφων του στον 
ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι επιτίθενται στον 
υπουργό Ανάπτυξης, πάντα και για 
«ψύλλου πήδηµα».

Είχε γράψει χαρακτηριστικά:
«Στάση αιρετική. ∆εν είναι κω-

λοτούµπα. Είναι η αποδοχή που 
φέρνει την συγγνώµη και αυτό εί-
ναι ένδειξη πολιτικού αναστήµατος 
που δεν έχει ανάγκη να κρύβεται πί-
σω από την αρχική κατάσταση άρνη-
σης. Ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης, 
ως υπουργός και µέλος της κυβέρνη-
σης, από την πρώτη στιγµή αποδέχε-
ται δηµόσια τα λάθη και παίρνει θέ-
ση. Το έκανε µε το Ελληνικό και την 
συντρόφισσα Πέρκα, το έκανε µε 
τον αναπτυξιακό νόµο και την δου-
λειά του συντρόφου Λευτέρη Κρέ-
τσου και τα χολιγουντιανά στούντιο, 
το έκανε µε τη Φαρµακευτική κάννα-
βη, το κάνει και τώρα µε τη Novartis. 
Aυτό είναι παράδειγµα προς µίµηση 
και όχι ευκαιρία για µπούλινγκ ακό-
µα και όταν είσαι αντίπαλος». 

Βέβαια, οι σύντροφοί του τότε, 
επαναστάτησαν εναντίον µε αποτέ-
λεσµα ο Νίκος Καρανίκας να κα-
τεβάσει την ανάρτηση. Όµως αυτά 
που ήθελα να πει για τον Άδωνι Γε-
ωργιάδη τα είχε πει. Και ας προκα-
λούσε. 

FACE/

∆εν... μασάει! 
Ο Γεωργιάδης καθηµερινά αποδεικνύει γιατί είναι από τους

πιο δηµοφιλείς πολιτικούς και έχει καταφέρει να τον αποκαλούν
φίλοι και εχθροί µε το µικρό του όνοµα: Άδωνις
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ASCASCA

Ο ίδιος δεν έχει κανένα πρόβληµα να «τσαλακώνεται», όπως και δεν
έχει πρόβληµα να ζητήσει «συγγνώµη» αν καταλάβει ότι κάπου

έχει κάνει λάθος. Το ίδιο έκανε για άλλη µια φορά µε τον Νίκο Καρανίκα,
 φίλο και σύµβουλο του Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός 



Η
ελληνική ιστορία είναι 
γεµάτη από επεµβάσεις 
και εµπλοκές του ελλη-
νικού στρατού στα πολι-

τικά πράγµατα της χώρας. Αν µπορέ-
σαµε να πετύχουµε κάτι στα πενήντα 
χρόνια της µεταπολιτευτικής µας δη-
µοκρατίας, ήταν να περιορίσουµε το 
στράτευµα µας µέσα στους στρατώνες 
του και την αποστολή του στην άµυνα 
και µόνο της χώρας. Μετά από ενάµι-
σι αιώνα πραξικοπηµάτων, κινηµάτων 
και κάθε είδους επεµβάσεων, καταφέ-
ραµε οι µεν αξιωµατικοί να θεωρούν 
ανεπίτρεπτη την ενασχόληση µε την 
πολιτική, οι δε πολιτικοί να θεωρούν 
ανάρµοστη και επικίνδυνη την εµπλο-
κή των στρατιωτικών στις δουλειές 
τους. Έτσι ωρίµασε η δηµοκρατία µας.  

Οπότε τι έγινε ξαφνικά και σύσ-
σωµη η αντιπολίτευση υποσκάπτει 
απροκάλυπτα και επίσηµα τον αρχη-
γό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο; Τι 
είδους καινούριο και επικίνδυνο χούι 
είναι αυτό, να βγαίνουν πολιτικές δυ-
νάµεις και να καλούν τον αρχηγό να 
παραιτηθεί; Έχει ντιπ χαθεί κάθε αί-
σθηση εθνικής ευθύνης; Έχει εξαφα-
νιστεί κάθε αίσθηση µέτρου µπροστά 

στην κοµµατική αντιπαράθεση; Είναι 
δυνατόν να υπάρχουν πολιτικές δυνά-
µεις, δηµοσιογραφικά συγκροτήµατα 
και δήθεν πατριωτικοί θύλακες που 
λένε ακριβώς τα ίδια µ’ αυτά που υπο-
στηρίζει ο Ερντογάν; 

Ο Φλώρος είναι κόκκινο πανί για 
τους Τούρκους. Αν τον έβλεπαν να 
φεύγει και µάλιστα αποδιωγµένος, 
θα άνοιγαν σαµπάνιες. Καθότι είναι 
αυτός που όχι µόνο τους αντιστάθηκε 
επιχειρησιακά στον Έβρο, αλλά άλλα-
ξε ουσιαστικά και το δόγµα άµυνας της 
χώρας. Από το παλαιότατο µη-δόγµα 
που πληρώσαµε στα Ίµια, πήγαµε στο 
δόγµα Αποστολάκη «έτσι και ανέβουν 

σε βραχονησίδα θα την ισοπεδώσου-
µε», για να καταλήξουµε στο σύγχρο-
νο δόγµα Φλώρου «δεν θα υπάρξει 
τοπική εµπλοκή, αλλά γενικευµένη 
σύρραξη». Αυτό σκύλιασε τους Τούρ-
κους, καθώς τώρα κάθε σχεδιασµός 
τους για ένα µικρό θερµό επεισόδιο 
που θα τους φέρει προσθετικό µικρό 
κέρδος, ξέρουν ότι θα οδηγήσει σε γε-
νική ανάφλεξη στην ανατολική µεσό-
γειο. Αυτό δεν θα το ρισκάρουν. Αυτό 
φοβούνται και οι σύµµαχοι

Και ενώ βρισκόµαστε στο κρισι-
µότερο σηµείο των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων, µε τον Ερντογάν και τους 
γύρω του να εκτοξεύουν πρωτοφα-

νείς απειλές κατά της Ελλάδας, αρ-
χίσαµε εµείς εδώ να υποσκάπτουµε 
από µόνοι µας το κύρος και την αξι-
οπιστία του ίδιου του αρχηγού του 
στρατεύµατος µας; Πόσο πιο ηλίθιοι 
και αυτοκτονικοί µπορούµε να γίνου-
µε; Υποτίθεται ότι κάποιοι ιδιώτες ή η 
ίδια η ΕΥΠ παρακολουθούσε κάποια 
στιγµή το τηλέφωνο του, ψάχνοντας 
τα ιδιωτικά οικονοµικά του. Πέραν 
του αναπόδεικτου του πράγµατος, 
πρέπει να ορίσουµε και τις προτεραι-
ότητες του λειτουργήµατος του αρχη-
γού ΓΕΕΘΑ. Τι είναι η ηγεσία των 
εθνικών ενόπλων δυνάµεων; Κα-
νένα µπακαλικάκι που για υπόνοι-

ες που άπτονται της ατοµικής µας ευ-
θιξίας το κλειδώνουµε και φεύγουµε 
για να δείξουµε πόσο προσωπικώς 
ενοχληµένοι είµαστε; Πλάκα κάνου-
µε τώρα;

Επειδή το θέλει ο Τσίπρας και ο 
Βαρουφάκης για να χτυπήσουν τον 
Μητσοτάκη, πρέπει ο Φλώρος να δη-
µιουργήσει κρίση ηγεσίας στις ένο-
πλες δυνάµεις; Ειδικά σήµερα που οι 
Τούρκοι αποθρασύνονται και που εί-
ναι εξόχως πιθανή µια ανεξέλεγκτη 
κλιµάκωση; Να παρατήσει ο αρχη-
γός ΓΕΕΘΑ την αποστολή του, για 
να πανηγυρίσει ο Αλέξης, ο Γιάνης 
κι ο Βαξεβάνης; Και µετά; Θα λυ-
θεί µήπως το θέµα των υποκλοπών 
ή θα µπερδευτεί ακόµα χειρότερα; 
Και θα υπηρετηθεί µ’ αυτή την µε-
θόδευση οποιαδήποτε εθνική υπό-
θεση ή όλες θα πάνε κατά διαόλου; 
Η αντιπολίτευση δικαιούται ασφα-
λώς να ρωτά την κυβέρνηση ποιος 
και αν παρακολουθήθηκε, όµως εί-
ναι απαράδεκτο να συνοδεύει αυτή 
την ερώτηση µε απαίτηση παραίτη-
σης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Κι όλα 
αυτά συµβαίνουν ενώ οδεύουµε σε 
µια δίµηνη ή και τρίµηνη εκλογική 
µάχη, κατά την διάρκεια της οποί-
ας θα υπάρχει υπηρεσιακός πρωθυ-
πουργός στο Μαξίµου, άρα εκ των 
πραγµάτων χαµηλών αρµοδιοτή-
των. Ωραία προοπτική. Οι Τούρκοι 
(πιθανόν) να σχεδιάζουν κρίση λό-
γω υπηρεσιακής ελληνικής πολιτι-
κής ηγεσίας κι εµείς να απαιτούµε 
να υπάρχει παράλληλα και υπηρε-
σιακή στρατιωτική ηγεσία. Να µείνει 
για ένα τρίµηνο η χώρα τελείως ακέ-
φαλη. Κι αν δεν πετύχουν παραίτη-
ση Φλώρου (που δεν θα υπάρξει), 
να δηµιουργείται στο στράτευµα η 
αίσθηση ότι την πιο κρίσιµη ώρα ο 
ανώτατος διοικητής του έχει µειωµέ-
νη νοµιµοποίηση. ∆εν είναι τρέλα; 

Καλά θα κάνουν ορισµένοι να 
βάλουν νερό στο κρασί τους, διό-
τι όλα αυτά θα προσµετρηθούν στις 
εκλογές που έρχονται. Ο κόσµος κα-
ταλαβαίνει και αποδίδει τα του Καί-
σαρος των Καίσαρι. Όλα τα δέχεται ο 
Έλληνας, αλλά όχι να παίζονται θλι-
βερά παιχνιδάκια πάνω στην εθνική 
µας ακεραιότητα. 
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Κι όλα αυτά συµβαίνουν ενώ οδεύουµε σε µια δίµηνη ή και τρίµηνη εκλογική 
µάχη, κατά την διάρκεια της οποίας θα υπάρχει υπηρεσιακός πρωθυπουργός στο 

Μαξίµου, άρα εκ των πραγµάτων χαµηλών αρµοδιοτήτων. Ωραία προοπτική!

ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 
δεν είναι μπακάλικο να κλείνει

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

Τι είδους καινούριο και επικίνδυνο χούι είναι αυτό, να βγαίνουν πολιτικές δυνάµεις και 
να καλούν τον αρχηγό να παραιτηθεί; Έχει ντιπ χαθεί κάθε αίσθηση εθνικής ευθύνης;

∆ΙΑ... ΧΕΙΡΟΣ/
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Ητουρκική προεδρία ακύ-
ρωσε την τελευταία στιγ-
µή την προγραµµατισµέ-
νη για αύριο, Παρασκευή, 

επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στη Γερ-
µανία και τη συνάντησή του µε τον κα-
γκελάριο Όλαφ Σολτς, έπειτα από δια-
φωνία των δύο επιτελείων, µετέδωσε το 
δίκτυο RND, επικαλούµενο πηγές στο 
τουρκικό κυβερνών κόµµα.

Ο τούρκος πρόεδρος επρόκειτο να 
συναντηθεί αύριο µε τον Όλαφ Σολτς 
στην καγκελαρία. Η επίσκεψη ωστόσο 
δεν ανακοινώθηκε επισήµως ποτέ, κα-
θώς τελικά οι δύο πλευρές - µέσω του 
διπλωµατικού συµβούλου της καγκε-
λαρίας Γενς Πλέτνερ και του συνερ-
γάτη του τούρκου προέδρου Ιµπραήµ 
Καλίν - διαφώνησαν για την ώρα της 
συνάντησης, αλλά κυρίως για τα θέµατα 
που ήθελε να θίξει η γερµανική πλευρά 
- και µάλιστα δηµοσίως. Σύµφωνα µε το 
RND, η καγκελαρία ήθελε να επικρίνει 
δηµόσια την πρόσφατη εµφάνιση του 
βουλευτή του ΑΚΡ Μουσταφά Ατσικ-
γκιέζ στο Νόις της Βόρειας Ρηνανίας - 
Βεστφαλίας, στο πλαίσιο προεκλογικής 
εκδήλωσης σε τζαµί που ανήκει στο δί-
κτυο των «Γκρίζων Λύκων». 

Η αντίδραση
της Μπέρµποκ 
Ο βουλευτής ζητούσε από το βήµα την 
εξόντωση Κούρδων και Γκιουλενιστών 
και είχε προκαλέσει την παρέµβαση της 
υπουργού Εξωτερικών Αναλένα Μπέρ-
µποκ: «Εάν οι τούρκοι εκπρόσωποι δεν 
παίζουν σύµφωνα µε τους κανόνες, θα 
πρέπει να εξετάσουµε τις συνέπειες. Εµ-
φανίσεις όπως αυτή του τούρκου βου-
λευτή στο Νόις δεν πρέπει να επαναλη-
φθούν. Το µίσος και η ρητορική µίσους 
δεν έχουν θέση στη Γερµανία», έγρα-
ψε η κυρία Μπέρµποκ σε ανάρτησή της 
στο Twitter και υπενθύµισε ότι «αναµφι-
σβήτητα, οι εκδηλώσεις ξένων προεκλο-
γικών εκστρατειών έπρεπε να λάβουν 
έγκριση», ενώ προειδοποίησε ότι «εάν οι 
Τούρκοι εκπρόσωποι δεν ακολουθήσουν 
τους κανόνες του παιχνιδιού, πρέπει να 
εξετάσουµε τις συνέπειες». Εκπρόσωποι 
της τουρκικής πρεσβείας στο Βερολίνο εί-
χαν κληθεί τότε στο γερµανικό υπουργείο 
Εξωτερικών για το ίδιο θέµα.

Επιπλέον η κυρία Μπέρµποκ, µιλώ-
ντας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
του Συµβουλίου της Ευρώπης, ζήτησε 
και πάλι την αποφυλάκιση του εκδότη 
Οσµάν Καβαλά, τονίζοντας ότι «είναι 
απαράδεκτο ένα µέλος του Συµβουλίου 
της Ευρώπης να συλλαµβάνει κάποιον 
για πολιτικούς λόγους». Από το ίδιο βή-
µα η υπουργός Εξωτερικών αναφέρθη-
κε και στην περίπτωση του κούρδου πο-
λιτικού του HDP Σελαχατίν Ντεµίρτας, 
αλλά και άλλων για τους οποίους το Ευ-
ρωπαϊκό ∆ικαστήριο έχει κρίνει ότι κρα-
τούνται παράνοµα στην Τουρκία.

Τα σχέδια του Ταγίπ Ερντογάν για 
την επίσκεψή του στο Βερολίνο είχαν 
οδηγήσει σε εικασίες ότι θα χρησιµο-
ποιούσε την παρουσία του για την προ-
εκλογική του εκστρατεία. Από κύκλους 
του ΑΚΡ δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι 
το κόµµα θα σεβαστεί την απαγόρευ-
ση που είχε εκδώσει η γερµανική κυ-
βέρνηση ήδη από τις εκλογές του 2017, 
ζητήθηκε ωστόσο «η ίδια απαγόρευση 
να ισχύσει και για τα κόµµατα της αντι-

πολίτευσης, τα οποία κάνουν ήδη εκ-
στρατεία στη Γερµανία». Στις βουλευτι-
κές εκλογές του 2018 περισσότεροι από 
4 εκατοµµύρια άτοµα µε δικαίωµα ψή-
φου στην Τουρκία ζούσαν στο εξωτε-
ρικό, σχεδόν οι µισοί από αυτούς στη 
Γερµανία.

 «Προκαλεί
επικίνδυνες διενέξεις» 
Στη στάση του τούρκου προέδρου ενό-

ψει των εκλογών του Μαΐου αναφέρε-
ται και το περιοδικό Stern, το οποίο κυ-
κλοφορεί µε τον Ταγίπ Ερντογάν στο 
εξώφυλλο και µε τίτλο «Ερντογάν, ο 
Εµπρηστής». «Προκειµένου να διασφα-
λίσει την εξουσία, ο τούρκος πρόεδρος 
προκαλεί επικίνδυνες διενέξεις - και στη 
Γερµανία», αναφέρεται στον υπότιτλο. 
Στο σχετικό άρθρο, µε τίτλο «Ο ταραχο-
ποιός», το περιοδικό περιγράφει τις επι-
κείµενες εκλογές ως «αγώνα για τη θέ-

ση του Ερντογάν στην ιστορία» και θέτει 
το ερώτηµα αν µπορεί ο «αιώνιος σουλ-
τάνος» να πέσει, όταν µάλιστα βρίσκε-
ται στο επίκεντρο της διεθνούς σκηνής. 
«Κάποιες φορές δίνεται η εντύπωση ότι 
ο τούρκος πρόεδρος αποφασίζει για τις 
τύχες ολόκληρων περιοχών του κόσµου 
που ταλανίζονται από κρίσεις. ∆ιαπραγ-
µατεύεται µε τον ρώσο Πρόεδρο Πούτιν 
ακριβώς όπως και µε τον ουκρανό Πρό-
εδρο Ζελένσκι, µπλοκάρει την ένταξη 
της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο 
ΝΑΤΟ, ακόµα και αν µε αυτόν τον τρό-
πο προσβάλλει τη Συµµαχία στην οποία 
ανήκει και κάνει τη ∆ύση να φαίνεται 
αδύναµη», σχολιάζει ο άρθρογράφος. 
Στο ίδιο άρθρο επισηµαίνεται ακόµη ότι 
«ο Ερντογάν υποδαυλίζει τα πάθη όταν 
τον συµφέρει, τόσο στις κουρδικές πε-
ριοχές της Τουρκίας όσο και στη Συρία 
και ακόµα και στη Γερµανία, όπου αφή-
νει σκληροπυρηνικούς να επιτεθούν σε 
Τούρκους αντιπολιτευόµενους».

«Ο Ερντογάν
 χρειάζεται εχθρούς»
Αναφερόµενος στη συµπεριφορά του 
Ταγίπ Ερντογάν στο εξωτερικό, ο συ-
ντάκτης σηµειώνει την κλιµάκωση των 
απειλών προς την Ελλάδα, µε την οποία 
διαφιλονικεί για πολλά νησιά. ««Η 
Τουρκία παράγει πυραύλους Tayfun. 
Τι θα συµβεί αν πλήξουν την Αθήνα; 
Όχι ότι θέλουµε να το κάνουµε αυτό, 
αλλά να είστε έξυπνοι. Αν συνεχίσετε 
να εξοπλίζετε τα νησιά, δεν θα κάνουµε 
τίποτα;», δήλωσε πρόσφατα ο Τούρκος 
Πρόεδρος, ο οποίος γνωρίζει ότι αυτές 
οι δηλώσεις έχουν απήχηση στο εσω-
τερικό της χώρας. Ο Ερντογάν χρειάζε-
ται εχθρούς, χρειάζεται το χάος, ώστε να 
συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του. Εί-
ναι πολύ καλός στο να δίνει µάχες. Όσο 
όµως και αν παρουσιάζει εαυτόν ως πο-
λέµαρχο, δεν είναι πιθανό να υπάρξει 
στρατιωτική αντιπαράθεση µε την Ελ-
λάδα», τονίζεται στο άρθρο του γερµα-
νικού περιοδικού.

Σχετικά µε τις εκλογές του Μαΐου, 
ο συντάκτης του άρθρου αναφέρει ότι 
ο τούρκος πρόεδρος έχει ανάγκη κάθε 
ψήφο, ακόµη και αυτή των Τούρκων της 
Γερµανίας, «τους οποίους προσπαθεί να 
φέρει µε το µέρος του µε όλα τα µέσα».

Στο Stern φιλοξενείται ακόµη δή-
λωση του υποψήφιου της αντιπολί-
τευσης Κεµάλ Κιλιτσντάρογλου: «Ο 
Ερντογάν έχει µεταβληθεί σε αυταρχι-
κό ηγέτη. Κάποιος που κυβερνά µε το 
ρόπαλο στο χέρι, δεν µπορεί ποτέ να 
προσφέρει κάτι καλό στην κοινωνία».

∆ΙΕΘΝΗ/

«Ο ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ»

Και το περιοδικό Stern κατακεραυνώνει τον τούρκο πρόεδρο που 
«προκειµένου να διασφαλίσει την εξουσία, προκαλεί επικίνδυνες διενέξεις»

Γιατί ακυρώθηκε το ταξίδι του στο Βερολίνο
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Από τις πληροφορίες που 
υπάρχουν έως τώρα για 
την Ά  Αθήνας φέρεται να 
έχουν κλειδώσει: Κώστας 
Σκανδαλίδης, Γιώργος 
Αποστολόπουλος, 
Γιώργος Γιάνναρος, Πόπη 
Γιαννοπούλου, Παύλος 
Γερουλάνος, ∆ηµήτρης 
Καρέλας, Ρωξάνη Μπέη, 
∆ηµήτρης Οικονόµου. 
Το 2019 το ΠΑΣΟΚ στη 
συγκεκριµένη περιφέρεια 
είχε καταγράψει
ποσοστό 5,16%

Σ
την Κυριακή της απλής ανα-
λογικής έχουν στραµµένη την 
προσοχή τους στο ΠΑΣΟΚ, 
καθώς αναγνωρίζουν ότι το 

ποσοστό που θα λάβουν στον πρώτο 
γύρο των εκλογών θα είναι καθοριστι-
κό για το µέλλον του κόµµατος. 

Ένα ποσοστό που θα πλησιάζει 
στο 8,1% των εκλογών του 2019 θα το 
«σπρώξει» αναγκαστικά στην αντιπολί-
τευση, στερώντας του κάθε δυνατότητα 
να πρωταγωνιστήσει σε κυβερνητικές 
συνεργασίες. Παράλληλα, µια τέτοια 
εξέλιξη θα σταθεροποιήσει τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ ως τον βασικό πόλο στον χώρο πέ-
ραν της Ν.∆., µε ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για τον δεύτερο εκλογικό γύρο.

Στη Χαριλάου Τρικούπη µελετούν 
την τελευταία δηµοσκόπηση της Metron 
Analysis, που έδωσε µονοψήφιο ποσο-
στό στην πρόθεση ψήφου στο ΠΑΣΟΚ 
(στο 9,7%) και εξάγουν ένα διπλό συ-
µπέρασµα: πρώτον, ότι καταγράφεται 
σχετική ανάκαµψη από το «χαστούκι» 
που δέχθηκε το κόµµα τον ∆εκέµβριο 
µε τη σύλληψη της Εύας Καϊλή για την 
εµπλοκή της στο Qatargate, όταν η ίδια 
εταιρεία το είχε µετρήσει στο 8,9% στην 
πρόθεση ψήφου. 

∆εύτερον, ότι αποµακρύνεται το εν-
δεχόµενο του «εκλογικού ντέρµπι» µε-
ταξύ Νέας ∆ηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ 
στον πρώτο γύρο των εκλογών, κάτι που 
θα προκαλούσε διαρροές «πράσινων» 

ψηφοφόρων και προς τα δύο πρώτα 
κόµµατα. Με την παράσταση νίκης στο 
70% υπέρ του κυβερνώντος κόµµατος, 
είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 
πιθανότητες ανατροπής των συσχετι-
σµών ώστε να κατακτήσει την πρωτιά 
στις κάλπες.

Από την άλλη, πιο αισιόδοξη είναι 
η δηµοσκόπηση της Rass, η οποία δί-
νει προβάδισµα 6,1 ποσοστιαίων µονά-
δων της Ν∆ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην 
«καθαρή» πρόθεση ψήφου (χωρίς ανα-
γωγή επί των εγκύρων) και στο ΠΑ-
ΣΟΚ 13,9.

Συνεδριάζει
η Κεντρική Επιτροπή 
Πάντως αύριο 29 Ιανουαρίου, αναµένε-
ται να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή 
του ΠΑΣΟΚ προκειµένου να «κλειδώ-
σουν» οι υποψηφιότητες στα ψηφοδέλ-
τια. Η ενσωµάτωση των αλλαγών από 
τη νέα απογράφη έχει προκαλέσει κα-
θυστερήσεις σε όλα τα κόµµατα και αυ-
τό έχει προκαλέσει έναν ανταγωνισµό 
µεταξύ των υποψηφίων.

Για την Ά  Αθήνας 
Από τις πληροφορίες που υπάρχουν 
έως τώρα για την Ά  Αθήνας φέρεται 
να έχουν κλειδώσει: Κώστας Σκανδα-
λίδης, Γιώργος Αποστολόπουλος, Γιώρ-
γος Γιάνναρος, Πόπη Γιαννοπούλου, 
Παύλος Γερουλάνος, ∆ηµήτρης Καρέ-

λας, Ρωξάνη Μπέη, ∆ηµήτρης Οικονό-
µου. Το 2019 το ΠΑΣΟΚ στη συγκε-
κριµένη περιφέρεια είχε καταγράψει 
ποσοστό 5,16% και στη Χαριλάου Τρι-
κούπη ευελπιστούν για ένα πολύ καλύ-
τερο αποτέλεσµα.

Χαµός στο Βόρειο Τοµέα 
∆υνατή εκπροσώπηση θα έχει το κόµ-
µα και στον βόρειο τοµέα της Αθήνας 
µε τους Ανδρέα Λοβέρδο, Μιλένα Απο-
στολάκη, Τάσο Βασιλείου, Πάνο Βλά-
χο, Παναγιώτη Γκανιάτσο, Κατερίνα 
∆ορυφόρου, Ρένια Ζαρκαδούλα, Ξέ-
νο Μανιατογιάννη, Κατερίνα Μπα-
τζελή, Ανδρέα Παπαδόπουλο, Γιάννη 
Πούπκο και Έφη Χαλάτση να φέρο-
νται πως θα συµπληρώνουν τη λίστα. 
Στον δυτικό τοµέα αναµένεται τη µά-
χη του σταυρού να δώσουν οι: Νάντια 
Γιαννακοπούλου, Θανάσης Βαθιώτης, 
Ηρακλής ∆ρούλιας, Μιχάλης Καρχι-
µάκης, Θανάσης Κατερινόπουλος, Θε-
όδωρος Κοτταράς, Κωνσταντίνα Μπα-
κογιαννίκη.

Για το Επικρατείας
Για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας (ακού-
γεται πολύ έντονα το όνοµα του καθη-
γητή του Συνταγµατικού ∆ικαίου Νίκου 
Αλιβιζάτου) ο Νίκος Ανδρουλάκης ανα-
µένεται να ανοίξει τα χαρτιά του την τε-
λευταία στιγµή. Όσον αφορά τις τρεις 
περιφέρειες που θα επιλέξει ο πρόε-

δρος του ΠΑΣΟΚ για να πολιτευτεί θα 
ανακοινωθούν σε µεταγενέστερο χρό-
νο. ∆εν θα αποτελέσει έκπληξη αν επι-
λέξει το Ηράκλειο, που είναι ο τόπος 
καταγωγής του, καθώς το ΠΑΣΟΚ ευ-
ελπιστεί να πετύχει πολύ υψηλά ποσο-
στά σε όλο το νησί. Μια πόλη της βό-
ρειας Ελλάδας ίσως είναι µέσα στις 
βλέψεις του, καθώς και µια περιφέρεια 
της Αττικής. Σιγή ιχθύος για την παραί-
τηση Σιµητροπούλου 

Αίσθηση, πάντως προκάλεσε, αρχές 
της εβδοµάδος η παραίτηση της αναπλη-
ρώτριας Εκπροσώπου Τύπου του ΠΑ-
ΣΟΚ - Κινήµατος Αλλαγής, Αναστασίας 
Σιµητροπούλου, η οποία είχε παραιτηθεί 
από τη θέση της αντιδηµάρχου στο ∆ή-
µο Αλίµου και ήταν γνωστό πως θα κα-
τέβαινε υποψήφια στον νότιο τοµέα της 
Αθήνας. Στην ίδια περιφέρεια αναµένε-
ται να πολιτευτούν η Τόνια  Αντωνίου, 
ο Στέφανος Ξεκαλάκης, ο Θεόδωρος 
Παπαθεοδώρου, Παύλος Χρηστίδης 
κ.α. Να σηµειωθεί πως η  Αναστασία Σι-
µητροπούλου ήταν προσωπική επιλο-
γή του Νίκου Ανδρουλάκη, και παρότι 
η ίδια φέρεται να επικαλείται προσωπι-
κούς λόγους για την αποχώρησή της από 
τη θέση, αρκετοί είναι αυτοί που υποστη-
ρίζουν πως κι αυτή έχει έρθει σε ρήξη 
µε την ηγεσία του κόµµατος. Επιβεβαιω-
µένα αντίθετα µε την πολιτική που ακο-
λουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ιδίως µε 
το κλείσιµο του µατιού στον ΣΥΡΙΖΑ, 
ήταν τα προηγούµενα στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που παραιτήθηκαν και 
έθεσαν εαυτόν εκτός ψηφοδελτίων. 

Η Ελευθερία Φτακλάκη µε επι-
στολή της στη Γραµµατεία του κόµµα-
τος είχε κάνει σαφή την αντίθεσή της. 
Οµοίως και ο Σπύρος Καρανικόλας, ο 
οποίος είχε πάρει ξεκάθαρη θέση απέ-
ναντι στην πολιτική που ακολούθησε 
ο Νίκος Ανδρουλάκης το τελευταίο δι-
άστηµα. Με αιχµές αποσύρθηκε από 
τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 
στην Α’ Πειραιά και ο Λευτέρης Χρυ-
σοφάκης, ενώ την υποψηφιότητά του 
απέσυρε και ο ∆ηµήτρης Κατσικάρης. 
Τελευταίος, πριν από την κ. Σιµητρο-
πούλου, που είχε αποχωρήσει κατα-
κρίνοντας ευθέως τον Νίκο Ανδρουλά-
κη και την πολιτική που ακολουθεί υπό 
την ηγεσία του το κόµµα, ήταν ο Παντε-
λής Περιβολάρης.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η εικόνα 
δεν συνάδει σε τίποτα µε µια παράτα-
ξη που οδεύει σε προεκλογική περίο-
δο, καθώς µόνο… συσπειρωµένοι δεν 
παρουσιάζονται στο κόµµα. Με δεδο-
µένο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και η 
ηγετική οµάδα που τον πλαισιώνει στο 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεν φαίνεται, για την 
ώρα, να αλλάζει πλεύση, δεν είναι λί-
γοι αυτοί που υποστηρίζουν πως θα 
ισχύσει και για τη Χαριλάου Τρικού-
πη η παροιµία «ο τελευταίος να κλείσει 
την πόρτα»...

Με το βλέμμα στην κάλπη
της απλής αναλογικής 
Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
για να «κλειδώσουν» οι υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια 
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Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου

«Ό
ποιος απέχει, δίνει 
περισσότερο χώ-
ρο σε αυτούς που 
τον κάνουν να µην 

εµπιστεύεται το σύστηµα και καταλή-
γουµε σε φαύλο κύκλο. Σε κάθε φίλο 
και φίλη στην ηλικία µου ή και σε νεό-
τερους που διαβάζουν αυτό το κείµενο, 
θέλω να πω κάτι απλό. Αυτός ο τόπος 
σου ανήκει, µην τον χαρίσεις πουθενά» 
δηλώνει στην Today Press o νεότερος 
περιφερειάρχης σε όλη τη χώρα, ο Φά-
νης Σπανός. 

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλά-
δας, µιλά για τη µεγάλη «πανστερεοελ-
λαδίτικη νίκη» του υπερδιπλασιασµού 
χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ, τα µε-
γάλα οδικά και λιµενικά έργα που ολο-
κληρώθηκαν και δροµολογήθηκαν, για 
τις εµβληµατικές επενδύσεις που ανα-
βαθµίζουν σηµαντικά τον ρόλο όλης της 
Περιφέρειας, για τη συµµετοχή της Στε-
ρεάς Ελλάδας σε έργα που χρηµατοδο-
τούνται από το Ταµείο Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας και φυσικά για την ανα-
γέννηση της βόρειας Εύβοιας, βάσει του 
Προγράµµατος Ανασυγκρότησης, που 
παρουσιάστηκε πριν από λίγες ηµέρες 
από τον Σταύρο Μπένο στον Πρωθυ-
πουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

n  Κάνοντας απολογισµό στη µέχρι 
σήµερα θητεία σας, ποια είναι τα ση-
µαντικότερα έργα σας; Σε ποιους το-
µείς θεωρείτε ότι χρειάζονται περισ-
σότερος χρόνος και πόροι;
Είναι πολλά τα οδικά και λιµενικά έρ-
γα που ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώ-
νονται στη θητεία µας. Θα µου επιτρέ-
ψετε, όµως, να αναφερθώ πρώτα σε 
δύο εµβληµατικές παρεµβάσεις. Στην 
Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας, µια µε-
γάλης κλίµακας στρατηγική ανάπλαση 

ενός εµβληµατικού χώρου, που φιλοδο-
ξεί να αποτελέσει κορυφαίο αναπτυξια-
κό πόλο για τη χώρα µας. Και, φυσικά, 
στην ΟΧΕ (Ολοκληρωµένη Χωρική 
Επέµβαση) Ασωπού - Οινοφύτων. Μια 
µεγάλη περιβαλλοντική επένδυση και 
ένα σύγχρονο βιοµηχανικό πάρκο, µε 
τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές 
για τη βιοµηχανία µας και όχι µόνο!

Έµφαση έχουµε δώσει στον τοµέα 
των οδικών έργων, όπου πάντα χρειά-
ζονται περισσότερος χρόνος και χρή-
µα. Για πρώτη φορά, όµως, κάτι αλλά-
ζει πραγµατικά και αυτό οφείλεται στην 
ορθή ιεράρχηση προτεραιοτήτων και 
στην αγαστή συνεργασία µας µε την 
Κυβέρνηση, µε βουλευτές, µε δήµους 
και πολλούς φορείς. Όλοι µαζί έχουµε 
επαναφέρει σε τροχιά υλοποίησης έρ-
γα, τα οποία εκκρεµούσαν δεκαετίες! 
Η -προς συµβασιοποίηση- παράκαµ-
ψη Χαλκίδας - Ψαχνών, ο µελετώµενος 
βόρειος οδικός άξονας και ο -επανεκ-

κινών από την Περιφέρεια- νότιος οδι-
κός άξονας, µαζί µε κρίσιµα οδικά έργα 
σε όλη την Εύβοια, δίνουν πρωτόγνω-
ρη προσπέλαση στο δεύτερο µεγαλύτε-
ρο νησί της πατρίδας µας. Ταυτόχρονα, 
το «Άµφισσα – Μπράλλος» του διαγώ-
νιου άξονα Θερµοπύλες - Αντίρριο που 
οδεύει προς σύµβαση και το «Λαµία – 
Καρπενήσι» που ακολουθεί, σπάνε επι-
τέλους την αποµόνωση στη Φωκίδα και 
την Ευρυτανία. Σε συνδυασµό µε αυτά 
τα οδικά έργα, δουλεύουµε αυτή τη στι-
γµή 8 λιµάνια και αλιευτικά καταφύ-
για, ενώ είναι έτοιµο µελετητικά το κο-
ρυφαίας σηµασίας λιµάνι της Στυλίδας. 
Ακολουθεί το λιµάνι της Χαλκίδας, αλ-
λά και το δίκτυο υδατοδροµίων της Στε-
ρεάς Ελλάδας. 

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά επίσης, 
ότι αντιµετωπίσαµε µια πρωτόγνωρη 
πανδηµία και στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας καταφέραµε να παραδώσου-
µε το νέο Νοσοκοµείο Χαλκίδας, στην 

πιο κρίσιµη συγκυρία. Παράλληλα, ξε-
περάσαµε αρµοδιότητες και εξαντλήσα-
µε πόρους για το ολοκληρωµένο σχέ-
διο στήριξης των 8 Νοσοκοµείων και 
των Κέντρων Υγείας µε υλικοτεχνικό 
εξοπλισµό, παρεµβάσεις στις κτιριακές 
υποδοµές, αλλά και επικουρικό προσω-
πικό, το οποίο χρηµατοδότησε µε κονδύ-
λια άνω των 10.000.000 ευρώ και υλο-
ποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

n  Που έχει δοθεί βαρύτητα στον 
προϋπολογισµό του 2023 και πώς 
διαφοροποιείται από τα προηγού-
µενα 3 έτη;
Βασικό χαρακτηριστικό του Προϋπο-
λογισµού µας είναι ότι στρέφεται κυρί-
ως σε δύο κατευθύνσεις. Στοχεύει στην 
Ανάπτυξη του τόπου µας, αλλά και στην 
κοινωνική ευηµερία, µε έµφαση σε συ-
γκεκριµένες κατηγορίες συµπολιτών 
µας. ∆ουλεύουµε για να κάνουµε την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πιο ισχυ-
ρή, πιο σύγχρονη και παράλληλα περισ-
σότερο προστατευτική για τις ευάλωτες 
κοινωνικές οµάδες, για όλους εκείνους 
που χρήζουν ιδιαίτερης µέριµνας.

Αξιοσηµείωτη -σε σύγκριση µε τα 
προηγούµενα 3 έτη- είναι η νέα γεν-
ναία αύξηση του Προγράµµατος ∆η-
µοσίων Επενδύσεων. Είχε αυξηθεί 
στον Προϋπολογισµό του 2021 κατά 
23% σε σύγκριση µε το 2020. Παρέ-
µεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα το 2022, 
αφού οι ∆ηµόσιες Επενδύσεις ήταν στα 
77.949.675,25€. Αυξάνονται σηµαντικά 
για το 2023 και συγκεκριµένα προϋπο-
λογίζονται στα 102.680.000€.

 
n  Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθε-
κτικότητας και Στερεά Ελλάδα. Τι 
έχει προτάξει η Περιφέρειά σας και 
ποιες είναι οι χρηµατοδοτήσεις που 

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ)

 Για τη Στερεά Ελλάδα
που αγαπάμε και μας αξίζει! 
«Για πρώτη φορά κάτι αλλάζει πραγµατικά και αυτό οφείλεται στην ορθή ιεράρχηση προτεραιοτήτων και

στην αγαστή συνεργασία µας µε την Κυβέρνηση, µε βουλευτές, µε δήµους και πολλούς φορείς.
Όλοι µαζί έχουµε επαναφέρει σε τροχιά υλοποίησης έργα, τα οποία εκκρεµούσαν δεκαετίες!»

‘‘∆ουλεύουµε εντατικά και 
συνεργατικά, ώστε να µη 

χαθεί ούτε µια µέρα
για την οδική ασφάλεια 
και την προσβασιµότητα 

στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
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έχουν εξασφαλισθεί;
Προετοιµάσαµε µια σειρά απολύτως 
αναγκαίων έργων, καταθέσαµε εγκαί-
ρως τις προτάσεις µας και πετύχαµε 
ήδη τη χρηµατοδότηση από πόρους του 
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικό-
τητας έργου οδικής ασφάλειας ύψους 
37.000.000 €, το οποίο προβλέπει σει-
ρά παρεµβάσεων κυρίως στην Φωκίδα 
και τη Φθιώτιδα. Παράλληλα, εξασφα-
λίσαµε συνολική χρηµατοδότηση ύψους 
28.000.000€ για τα έργα:
- «Προστασία παράκτιας ζώνης Πλατά-
νας Κύµης»
- «Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινο-
µένων της οδού Ροβιές – Ήλια – Λου-
τρά Αιδηψού»
- «Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαι-
νοµένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής 
Αράχωβας»
- «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην 
επαρχιακή οδό Καρπενήσι – Προυσ-
σός – Ασπρόπυργος».

Όλα τα έργα οδεύουν ήδη προς δη-
µοπράτηση. ∆ουλεύουµε εντατικά και 

συνεργατικά, ώστε να µη χαθεί ούτε µια 
µέρα για την οδική ασφάλεια και την 
προσβασιµότητα στην Περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας.

n  Στα διοικητικά όρια της Περιφέ-
ρειάς σας ανήκει και η πολύπαθη 
Εύβοια. Πώς έχει συνδράµει η Περι-
φέρεια για τη συνολική ανάταξη της 
περιοχής και ποια βήµατα έπονται;
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήταν 
καθηµερινά στην πρώτη γραµµή της 
µάχης και µε δικούς της πόρους υλοποί-
ησε τις πρώτες αντιπληµµυρικές παρεµ-
βάσεις, οι οποίες άντεξαν στο χρόνο και 
στα καιρικά φαινόµενα. Ακολούθως, δι-
εκδικήσαµε -µε οµόφωνη απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας- και εξασφαλίσαµε τη χρηµα-
τοδότηση πρωταρχικών έργων αποκα-
τάστασης ύψους  40.000.000 €. ∆ου-
λεύουµε πλέον σε συνεργασία µε την 
κυβέρνηση για την αναγέννηση της βό-
ρειας Εύβοιας, βάσει του Προγράµµα-
τος Ανασυγκρότησης, το οποίο παρου-

σιάστηκε από τον Σταύρο Μπένο στον 
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
την ∆ευτέρα 16 Ιανουαρίου. Πλέον εµ-
βληµατικές δράσεις του προγράµµατος 
είναι ο νέος οδικός άξονας Ψαχνών – 
Στροφιλιάς, Στροφιλιάς– Ιστιαίας και οι 
πέντε κλάδοι του, όπως και το σχέδιο για 
το «Νέο ∆άσος». Συνοπτικά, περιλαµ-
βάνει 71 έργα και δράσεις προϋπολογι-
σµού 389.800.000 €. Έχουν ήδη ξεκινή-
σει ή ολοκληρωθεί 30 έργα και δράσεις 
και άλλα 41 θα ξεκινήσουν ως το τέλος 
του 2023. Με απλά λόγια, έχουν γίνει 
πολλά, αλλά απαιτούνται ακόµη περισ-
σότερα και είναι όλα µπροστά µας για να 
τα κάνουµε πράξη!

n  Η Στερεά Ελλάδα διατηρεί µνη-
µεία παγκόσµιας πολιτιστικής κλη-
ρονοµιάς. Πως θα αξιοποιηθούν 
ώστε να παίξουν σηµαντικό ρόλο 
στην ανάκαµψη της τοπικής οικο-
νοµίας; 
Ο τόπος µας υπήρξε σταυροδρόµι Θε-
ών και Ηρώων και κάθε πολίτης αυτού 

του κόσµου θα ήθελε κάποια στιγµή της 
ζωής του να βρεθεί στους ∆ελφούς της 
Φωκίδας, στις Θερµοπύλες της Φθιώτι-
δας, στο στενό του Ευρίπου της Εύβοιας, 
στις Πλαταιές της Βοιωτίας και τον αρ-
χαίο οικισµό του λόφου Γλα στην Ευ-
ρυτανία. Επιδίωξή µας είναι να αναδεί-
ξουµε ακόµη περισσότερο τα µνηµεία 
µας, µέσα από έργα και δράσεις, όπως 
είναι η «Οιδίπους Πολιτιστική ∆ιαδρο-
µή». Ένα από τα σηµαντικότερα εγχει-
ρήµατα για την αξιοποίηση πολιτιστικών 
χώρων, την ενδυνάµωση του τουρι-
σµού και την ενίσχυση της επιχειρηµα-
τικότητας της Στερεάς Ελλάδας. Επιδί-
ωξή µας επίσης, είναι βελτιώσουµε την 
προσβασιµότητα και την επισκεψιµότη-
τα σε τέτοια µνηµεία µέσα από τα έργα 
υποδοµής, που υλοποιούνται. Είναι χα-
ρακτηριστικό το παράδειγµα της ανα-
βάθµισης του λιµένα Γλύφας της Φθιώ-
τιδας. Έργο που παραδίδεται σε χρήση 
και καθιστά ακόµη πιο εύκολη την πρό-
σβαση τουριστών από τα νησιά των 
Σποράδων στη Στερεά Ελλάδα.

n  Αποσπάσατε πολλαπλάσια κον-
δύλια από το νέο ΕΣΠΑ. Πως προ-
έκυψε αυτό και τι σηµαίνει πρακτι-
κά αυτή η αύξηση πόρων;
Ήταν µια µεγάλη πανστερεοελλαδίτι-
κη νίκη! Η Στερεά Ελλάδα για στατιστι-
κούς λόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
βίωνε µια διαχρονική και κοστοβόρα 
αδικία. ∆ώσαµε πολυετή αγώνα, τον 
οποίο ξεκίνησε ο νυν ∆ήµαρχος Αθη-
ναίων Κώστας Μπακογιάννης και συ-
νεχίσαµε όλοι µαζί, Περιφέρεια, ∆ήµοι, 
βουλευτές, φορείς, µε ισχυρό σύµµαχο 
-στα τελευταία στάδια- την Κυβέρνη-
ση, αλλά και την Κοµισιόν. Στη νέα πε-
ρίοδο, το ΕΣΠΑ µας θα φτάσει τα 426 
εκατ. ευρώ, από 190 εκατ. ευρώ που εί-
ναι σήµερα. Πλέον θα µπορούµε να κά-
νουµε πολύ περισσότερες και µεγαλύτε-
ρες δράσεις για την Ανάπτυξη, δράσεις 
κοινωνικές, για την Έρευνα και Τεχνο-
λογία, τον Πολιτισµό και φυσικά έργα 
υποδοµής. ∆εν αρκούµαστε, όµως, στον 
ποσοτικό στόχο της απορρόφησης. Θέ-
λουµε αυτά τα κονδύλια να πιάσουν τό-
πο. Να δώσουν λύσεις σε πραγµατικές 
ανάγκες και προτεραιότητες της κοινω-
νίας µας.

n  Μπήκατε πολύ νέος στην πολι-

τική και είστε ο πιο νέος Περιφε-
ρειάρχης. Τι έχετε να πείτε σε όσους 
νέους αποστρέφονται την πολιτική; 
Το πολιτικό σύστηµα δεν είναι κάτι ξέ-
νο, αλλά µια αντανάκλαση της ίδιας 
της κοινωνίας µας. Κι εµένα, ως πολίτη 
και επαγγελµατία δεν µου άρεσαν πολ-
λά στο «σύστηµα». Και αυτός ήταν ένας 
από τους βασικούς λόγους για να συµ-
µετέχω, προσπαθώντας µε τις δυνάµεις 
µου να τα αλλάξω προς το καλύτερο. 
Από µέσα. Όποιος απέχει, δίνει περισ-
σότερο χώρο σε αυτούς που τον κάνουν 
να µην εµπιστεύεται το σύστηµα και κα-
ταλήγουµε σε φαύλο κύκλο. Σε κάθε φί-
λο και φίλη στην ηλικία µου, ή και σε νε-
ότερους που διαβάζουν αυτό το κείµενο, 
θέλω να πω κάτι απλό. Αυτός ο τόπος 
σου ανήκει, µην τον χαρίσεις πουθενά.

n  Ποια είναι η καλύτερη και αντί-
στοιχα η χειρότερη στιγµή που βι-
ώσατε ως Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας;
Αντιµετωπίσαµε δυστυχώς µεγάλες φυ-
σικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια 
και αυτές ήταν αναµφισβήτητα οι πιο 
στενάχωρες στιγµές της θητείας µας. 
Ήταν, όµως και αυτές οι στιγµές που 
πεισµώσαµε, που βρεθήκαµε και πο-
λεµήσαµε στο πλευρό των πληγέντων 
συµπολιτών µας και από την επόµενη 
κιόλας ηµέρα δροµολογήσαµε -και υλο-
ποιούµε πλέον-  στοχευµένα έργα απο-
κατάστασης, αλλά και κοµβικές παρεµ-
βάσεις. Τέτοιες είναι οι «ΟΧΕ Βόρειας 
Εύβοιας» και «ΟΧΕ Σπερχειού», µε 
στόχο µια ολωσδιόλου νέα αναπτυξια-
κή και κοινωνική διαχείριση για τον φυ-
σικό µας πλούτο.

Αναρίθµητες ευτυχώς ήταν οι καλές 
στιγµές που βιώσαµε και που βιώνου-
µε, όταν εξασφαλίζουµε χρηµατοδοτή-
σεις για νέα έργα, αλλά και όταν παραδί-
δουµε έργα. Η καλύτερη στιγµή, όµως, 
θα έρθει µε την ολοκλήρωση της επόµε-
νης θητείας µας! Έχουµε πετύχει πολλά 
µε τα λίγα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2014 – 
2021 και είµαι βέβαιος ότι οι Στερεοελ-
λαδίτες θα ανανεώσουν την εµπιστοσύ-
νη τους στο πρόσωπό µας, γιατί έχουµε 
την εµπειρία και την τεχνογνωσία για να 
αξιοποιήσουµε πλήρως το νέο -υπερδι-
πλάσιο- ΕΣΠΑ και να ολοκληρώσουµε 
όσα σχεδιάζουµε για τη Στερεά Ελλάδα 
που αγαπάµε και µας αξίζει!

‘‘Το πολιτικό σύστηµα δεν είναι κάτι ξένο, αλλά µια αντα-
νάκλαση της ίδιας της κοινωνίας µας. Κι εµένα, ως πο-
λίτη και επαγγελµατία δεν µου άρεσαν πολλά στο «σύ-
στηµα». Και αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους 
για να συµµετέχω, προσπαθώντας µε τις δυνάµεις µου 
να τα αλλάξω προς το καλύτερο. Από µέσα!
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∆
εν είναι πολύς καιρός που 
σε µια εκδήλωση ξένης 
πρεσβείας στην Αθήνα 
όπου ήµουν καλεσµένος, 

συζήτησα µε Γερµανό δηµοσιογρά-
φο. Είχε έρθει στην Αθήνα για να κά-
νει µια έρευνα για το µεταναστευτικό, 
οπότε υποχρεωτικά η κουβέντα µας 
επικεντρώθηκε στις περιβόητες «επα-
ναπροωθήσεις» µεταναστών στο Αι-
γαίο και στο Έβρο.

Ο εκ Γερµανίας συνάδελφος δεν 
έκρυβε την οργή του για όσα υποτίθε-
ται ότι κάνει η ελληνική πλευρά πα-
ρέα µε την Frontex, τόσο στα θαλάσ-
σια όσο και στα χερσαία σύνορα µας 
απέναντι στους «δυστυχείς» µετανά-
στες και πρόσφυγες.

∆εν θα του έδινα ιδιαίτερη σηµα-
σία αν δεν είχα επίγνωση ότι η άποψη 
του αποκρυσταλλώνει ένα ικανό κοµ-
µάτι της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης 
το οποίο δεν µπορούµε να αγνοούµε 
ως χώρα. Εµείς οι Έλληνες δεν έχου-
µε µόνο την ατυχία να αποτελούµε το 
ανατολικό σύνορο της ηπείρου µας, 
αλλά την ίδια στιγµή να έχουµε για 
γείτονα κάποιον που εργαλειοποιεί 
ευθέως το µεταναστευτικό και παράλ-
ληλα να βιώνουµε σε όλη της την µε-
γαλοπρέπεια την αντιφατική υποκρι-
σία της Ευρώπης. ∆ιότι οι Ευρωπαίοι 
είναι βαθιά υποκριτές στο συγκεκρι-
µένο θέµα. Το κατάλαβα αµέσως και 
από τον συνοµιλητή µου Γερµανό.

Η Ευρώπη δεν τους θέλει 
Η Ευρώπη αρνείται να δει περισσό-
τερους πρόσφυγες και µετανάστες 
στο έδαφος της, απαιτεί όµως από 
την Ελλάδα να είναι απολύτως τυ-
πική, νοµότυπη και ανθρωπιστική 
στην αντιµετώπιση των µεταναστευτι-
κών κυµάτων που σκάνε στα σύνορα 
και στις ακτές της. Πως θα γίνει αυ-
τό; ∆εν νοιάζει κανέναν Ευρωπαίοι. 

Αυτοί απαιτούν και να µην µπαίνουν 
µετανάστες στις χώρες τους, αλλά και 
να µην γίνονται ενέργειες αποτροπής 
των µεταναστευτικών ροών διότι αυ-
τό τυπικά θεωρείται επαναπροώθηση. 

∆εν είναι τυχαίο που µεγάλα ευ-
ρωπαϊκά έντυπα (πχ το Spiegel) και 
ύποπτες ΜΚΟ που δεν αναγνωρί-
ζουν εθνικά σύνορα για τους πληθυ-
σµούς, είναι στηµένα µε το ντουφέκι 
για να ανακαλύψουν κάποια ελληνι-
κή παρατυπία την οποία καταγγέλ-
λουν αµέσως σε πολύ υψηλούς τό-
νους. Η περίπτωση της µικρής Μαρίας 
που ταξίδεψε ως φρικτή είδηση σ’ όλο 
τον κόσµο ενώ αποδείχθηκε στηµένο 
fake news, είναι εξόχως ενδεικτική. 
Την είπαν νεκρή και θαµµένη σε κά-
ποια νησίδα του Έβρου, ενώ όλα ήταν 
µια σκηνοθεσία των τουρκικών µυστι-
κών υπηρεσιών. 

Οι «ευαίσθητοι»
εξανέστησαν
Οι «ευαίσθητοι» Ευρωπαίοι εξανέστη-
σαν µε την «είδηση», αλλά θα επανα-
στατήσουν εξ’ ίσου αν η Ελλάδα απο-
φασίσει να ανοίξει τα σύνορα της σε 
όλους τους µετανάστες που καταφθά-
νουν καθηµερινά στο κατώφλι της. 
Απλώς τώρα αντιδρούν οι δήθεν προ-
οδευτικοί, στην άλλη περίπτωση θα 
εξεγερθούν οι ακραίοι και οι εθνικι-
στές. Και φυσικά, θα στηθούν αµέσως 
άλλοι φράκτες για να εµποδιστούν 
όσοι βρεθούν στην Ελλάδα να κατα-
λήξουν στο κέντρο της Ευρώπης. Σε 
κάθε περίπτωση δηλαδή, αυτή που θα 
την πληρώσει θα είναι η Ελλάδα. ∆εν 
υπάρχει σωτηρία για µας. Είτε κλεί-
σουµε είτε ανοίξουµε τα σύνορα µας, 
θα είµαστε κατηγορούµενοι.

Και εσωτερικό
θέµα µε τη «Μαρία»
∆ίπλα όµως στο ευρωπαϊκό µας 

πρόβληµα, έχουµε και το εσωτερι-
κό µας θέµα για το µεταναστευτικό. 
Ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να τε-
τραγωνίσει τον κύκλο αντιµετωπί-
ζοντας ένα κατά βάση άλυτο θέµα, 
έχει απέναντι της την ευρωπαϊκή 
υποκρισία, την τουρκική εργαλειο-
ποίηση αλλά και µια ελληνική αντι-
πολίτευση που παριστάνει ότι δεν 
καταλαβαίνει το πρόβληµα. Όταν 
ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να αναγνωρί-
σει το λάθος του, στην ιστορία της 
δήθεν νεκρής Μαρίας και όταν κα-
θηµερινά καταγγέλλει την ύπαρξη 
του φράκτη στον Έβρο αλλά και την 
δράση του λιµενικού µας στο Αιγαίο, 
τότε δεν είναι φανερό ότι έχουµε και 
εσωτερικό ζήτηµα; 

Ας αποφασίσουµε
τι θέλουµε 
Μπροστά στις εκλογές που έρχονται, 
είναι αδήριτη ανάγκη τουλάχιστον 
στο εσωτερικό µας να αποφασίσου-
µε τι θέλουµε να κάνουµε ως χώρα µε 
το µεταναστευτικό. Θέλουµε να ανοί-
ξουµε τα σύνορα ή θα τα κρατήσουµε 
κλειστά για οικονοµικούς µετανάστες; 
Επίσης, θα συνεχίσουµε να θεωρού-
µε τις µεταναστευτικές ροές ως ένα 
τούρκικο εργαλείο που χρήζει αντιµε-
τώπισης ή ως ένα φυσικό φαινόµενο 
στο οποίο δεν έχει νόηµα να αντιστα-
θούµε; Την ευρωπαϊκή διπλοπροσω-
πία και υποκρισία θα την έχουµε δι-
αρκώς µπροστά µας, τουλάχιστον θα 
καταφέρουµε να βρουν µια στοιχει-
ώδη συµφωνία οι δικές µας πολιτι-
κές δυνάµεις; Ως όρο για να κάνουν 
απρόσκοπτα την δουλειά τους οι κρα-
τικές µας υπηρεσίες. Αλλιώς, θα έχου-
µε άλλον έναν πόλο τοξικότητας και 
αντιπαράθεσης, την ώρα που κάποια 
εκατοµµύρια ετοιµάζονται να δρασκε-
λίσουν τα σύνορα και να χαρακτηρι-
στούν µε το στανιό ευρωπαίοι.

Με την υπόθεση της Μπαϊντάα Σ., 
βασικής «πηγής» των ρεπορτάζ του 
περιοδικού «Der Spiegel» για το – 
όπως αποδείχθηκε – ανύπαρκτο πε-
ριστατικό θανάτου ενός παιδιού στον 
Έβρο, ασχολείται η ελβετική Neue 
Zürcher Zeitung. Σύµφωνα µε την 
εφηµερίδα, το γερµανικό περιοδικό, 
«αντί να συµβιβαστεί ειλικρινά µε τις 
δικές του αποτυχίες, συνεχίζει να εξα-
πατά το κοινό µέχρι σήµερα».

Το Spiegel αναγκάστηκε πρό-
σφατα να αφαιρέσει τρία άρθρα και 
ένα podcast σχετικά µε ένα «προ-
σφυγικό δράµα», επειδή βασιζόταν 
σε κατασκευασµένες ιστορίες, επι-
σηµαίνει η εφηµερίδα της Ζυρίχης, 
σε ένα ιδιαίτερα εκτενές άρθρο της. 
«Ένα ερώτηµα παραµένει: είναι οι 
δηµιουργοί του κορυφαίου µέσου 
µε τη µεγαλύτερη κυκλοφορία και 
τις περισσότερες παραποµπές στη 
Γερµανία απλώς αφελείς ή µήπως 
κρύβουν σκόπιµα το γεγονός ότι 
εξαπατήθηκαν από έναν µάρτυρα 
που ήταν περισσότερο φαντασιό-
πληκτος από ό,τι αξιόπιστος;», γρά-
φει η εφηµερίδα, η οποία επιχείρη-
σε να µιλήσει µε την Μπαϊντάα Σ., 
αφού την εντόπισε σε επαρχιακή πε-
ριοχή της Ρηνανίας – Παλατινάτου, 
αλλά η 27χρονη αρνήθηκε. «Όχι, 
δεν θέλω πλέον να µιλήσω για το 
νησί και την Ελλάδα. Ήταν µια δύ-
σκολη, θλιβερή περίοδος. Τώρα 
θέλω να αρχίσω µια νέα ζωή», είπε 

∆εν είναι τυχαίο 
που µεγάλα 
ευρωπαϊκά έντυπα 
(πχ το Spiegel) και 
ύποπτες ΜΚΟ που 
δεν αναγνωρίζουν 
εθνικά σύνορα για 
τους πληθυσµούς, 
είναι στηµένα µε 
το ντουφέκι για 
να ανακαλύψουν 
κάποια ελληνική 
παρατυπία
την οποία 
καταγγέλλουν
αµέσως σε πολύ
υψηλούς τόνους.

Οι φίλοι µας, οι Ευρωπαίοι, δεν θέλουν µετανάστες στις χώρες
του αλλά και «επαναστατούν» όταν ακούν για
επαναπροωθήσεις και τα βάζουν µε την Ελλάδα και τη Frontex

Του: ∆ηµήτρη Καµπουράκη ∆ηµήτρη Καµπουράκη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ∆ΙΧΑΣΜΟΣ
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«Μαρία του Έβρου»:
Η μεγαλύτερη

υπόθεση fake news
των τελευταίων ετών 

στους δηµοσιογράφους της ΝΖΖ.
Το πώς ακριβώς ενεπλάκη στην 

υπόθεση η Μπαϊντάα Σ. παραµένει 
ασαφές, επισηµαίνει η εφηµερίδα, 
αλλά εξηγεί ότι η νεαρή γυναίκα, η 
οποία εµφανιζόταν στα µέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ως κοσµοπολίτισ-
σα «Influencer», βρέθηκε ξαφνικά 
τον περασµένο Αύγουστο να ζη-
τά βοήθεια για λογαριασµό 38 προ-
σφύγων οι οποίοι υποτίθεται ότι εί-
χαν εγκλωβιστεί αβοήθητοι στο νησί 
του Έβρου. «Είναι η αρχή µιας διε-
θνούς εκστρατείας κατά της πολιτι-
κής της ΕΕ για τη µετανάστευση (…) 
Το Spiegel κάνει λόγο για πανευρω-
παϊκό έγκληµα», αναφερόµενο σε 
υποτιθέµενα pushbacks της Ελλά-
δας. «Σε αυτή την περίπτωση ένα 
κορίτσι που το έλεγαν Μαρία πέθα-
νε από δάγκωµα σκορπιού επειδή οι 
υπηρεσίες της ΕΕ δεν προσέφεραν 
βοήθεια», επισηµαίνει η ΝΖΖ, πα-
ραπέµποντας στο δηµοσίευµα του 
γερµανικού περιοδικού.

Η ΝΖΖ εξηγεί ακόµη ότι «ο 
τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν 
απειλεί τακτικά µε πόλεµο την Ελλά-
δα, χρησιµοποιώντας τα εκατοµµύ-
ρια των µεταναστών και σύρων προ-
σφύγων ως µοχλό πίεσης κατά της 
ΕΕ» και προσθέτει ότι «σύµφωνα µε 
τα σωστικά συνεργεία, οι διακινητές 
επανειληµµένα δηµιουργούν επεί-
γουσες καταστάσεις προκειµένου να 
πείσουν τις αρχές να επέµβουν, π.χ. 

µε βρέφη τα οποία υποτίθεται ότι εί-
ναι άρρωστα, ενώ είναι υγιή» και 
ότι «οι ΜΚΟ που προωθούν το άνευ 
όρων δικαίωµα στη µετανάστευση 
συχνά παρουσιάζουν δηλώσεις µε-
ταναστών ως γεγονότα και οι δηµο-
σιογράφοι µε τη σειρά τους θεωρούν 
αυτές τις διηγήσεις ως έρευνα».

Η Μπαϊντάα Σ. βρισκόταν σε 
επαφή µε ελληνικές ΜΚΟ και ο δι-
κηγόρος κάποιας από αυτές τις ορ-
γανώσεις την έφερε σε επαφή µε τον 
ανταποκριτή του Spiegel, αναφέρει 
το ρεπορτάζ και παραθέτει τα ερω-
τηµατικά που προκύπτουν από την 
κάλυψη της υπόθεσης. Όπως λέει, η 
Μπαϊντάα Σ. εξαφανίστηκε µια µέ-
ρα πριν από την άφιξη στην Ελλάδα 
της οµάδας των µεταναστών που εκ-
προσωπούσε. Πώς µπόρεσε να φύ-
γει από την Ελλάδα, απλώς ως αι-
τούσα άσυλο; Ήταν πρόσφυγας το 
καλοκαίρι του 2022 ή προσποιεί-
το για τα ΜΜΕ; «Το όνοµά της δεν 
περιλαµβάνεται καν σε λίστα προ-
σφύγων που εστάλη στο Ευρωπαϊ-
κό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαι-
ωµάτων», η υποτιθέµενη γιαγιά της 
για την οποία µιλούσε σε βιντεοµη-
νύµατα δεν υπήρχε, όπως πιθανόν 
δεν υπάρχει και η µικρή Μαρία, η 
οποία υποτίθεται ότι πέθανε στο νη-
σί», γράφει η ΝΖΖ και επισηµαίνει 
την προσπάθεια του Spiegel να ελέγ-
ξει το σκάνδαλο µε κάθε είδους ελιγ-
µούς και να παρουσιάσει την υπόθε-

ση ως µια «λυπηρή αποτυχία».
Στις 30 ∆εκεµβρίου 2022, το πε-

ριοδικό δηµοσιεύει τις εξηγήσεις 
του. «Τα άρθρα θα έπρεπε να έχουν 
διατυπωθεί πιο προσεκτικά», έγρα-
ψε το Spiegel. «Ο αναπληρωτής δι-
ευθυντής διεθνών ειδήσεων µετέ-
τρεψε τις δηλώσεις των προσφύγων 

σε γεγονότα, κανείς δεν τα ήλεγξε», 
αντιτείνει η ΝΖΖ κάνει λόγο για «µία 
από τις µεγαλύτερες υποθέσεις fake 
news από την εποχή του σκανδάλου 
µε τον Κλάας Ρελότιους (σσ. πρώ-
ην συντάκτη του Spiegel, ο οποίος 
το 2018 παραδέχθηκε ότι σε του-
λάχιστον 14 άρθρα είχε διαστρε-

βλώσει γεγονότα ή επινοήσει δη-
λώσεις)». Σηµειώνει επίσης ότι ο 
ανταποκριτής του περιοδικού στην 
Ελλάδα «ακολουθούσε» την Μπα-
ϊντάα Σ. στο Instagram, αλλά προ-
φανώς δεν είχε παρατηρήσει κά-
τι για την προηγούµενη ζωή της, η 
οποία δεν ταίριαζε στη γυναίκα του 
περασµένου καλοκαιριού, η οποία 
εµφανιζόταν βουρκωµένη και απε-
ριποίητη. «Υπάρχουν σηµαντικές 
αµφιβολίες για την αξιοπιστία της 
Μπαϊντάα Σ.», συνεχίζει η ελβετική 
εφηµερίδα και προσθέτει ότι, ακό-
µη και η ΜΚΟ Humanrights 360, η 
οποία είχε δώσει πληροφορίες στα 
ΜΜΕ για την υπόθεση του Έβρου, 
έλαβε τελικά δηµοσίως αποστάσεις 
από το ρεπορτάζ του Spiegel. Επι-
πλέον, όταν η ΝΖΖ απηύθυνε στο 
Spiegel το ερώτηµα, «γιατί η Μπαϊ-
ντάα Σ. εξακολουθεί να αναφέρεται 
στο ρεπορτάζ του ως µάρτυρας», το 
περιοδικό επικαλέστηκε απλώς την 
«προστασία των πληροφοριοδοτών 
και των πηγών» προκειµένου να µην 
απαντήσει.

Το ρεπορτάζ της ΝΖΖ κλείνει µε 
µια ερώτηση που απηύθυνε η εφη-
µερίδα στη Μπαϊντάα Σ. σχετικά µε 
τη γιαγιά της, για την οποία υποτίθε-
ται ότι ζητούσε βοήθεια. Η 70χρονη 
θα έπρεπε να βρίσκεται στην Ελλά-
δα, σύµφωνα µε όσα έλεγε τότε η νε-
αρή γυναίκα. «Η γιαγιά µου δεν εί-
ναι ακόµη στην Ελλάδα», απάντησε.

Το ανύπαρκτο περιστατικό δήθεν θανάτου
της µικρής και η εµπλοκή της influencer 

Μπαϊντάα Σ. από τη Γερµανία που ζει 
πλουσιοπάροχα και υποδύθηκε την πρόσφυγα!

Του Γιάννη Πανταζόπουλου
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Ο
ι στρατηγικοί στόχοι που 
είχαν τεθεί από τη σηµε-
ρινή διοίκηση ολοκλη-
ρώθηκαν σε συντριπτι-

κό ποσοστό, δηλώνει στην εφ΄ όλης 
της ύλης συνέντευξη που µας παρα-
χώρησε ο δήµαρχος Χαλανδρίου, κ. 
Σίµος Ρούσσος, ο οποίος προχώρησε 
σε έναν συνοπτικό απολογισµό των 
έργων και των παρεµβάσεων της δι-
οίκησης.

Ο κ. Ρούσσος απάντησε σε συγκε-
κριµένα ερωτήµατα γύρω από τα σοβα-
ρά ζητήµατα που απασχολούν τα δηµο-
τικά πράγµατα της πόλης.

Εν κατακλείδι, ο δήµαρχος στάθη-
κε στο που θα κριθεί η σηµερινή διοίκη-
ση και στο πως οι πολίτες θα κρίνουν το 
έργο και το όραµα της δηµοτικής αρχής 
για την επόµενη 15ετία.

Ακολουθεί η συνέντευξη του δη-
µάρχου Χαλανδρίου, κ. Σίµου Ρούσ-
σου:

n  ∆ήµαρχε, θα λέγατε πως οι 
στρατηγικοί στόχοι που τέθηκαν 
από την διοίκηση ολοκληρώθηκαν 
στην τρέχουσα δηµοτική περίοδο;
Τους επόµενους µήνες ολοκληρώνεται 
µια δηµοτική περίοδος, στη διάρκεια 
της οποίας η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
βρέθηκε αντιµέτωπη µε τις πρωτόγνω-
ρες συνθήκες της πανδηµίας αλλά και 
µε µια σοβαρή ενεργειακή κρίση, χω-
ρίς µάλιστα την αναγκαία στήριξη από 
το κεντρικό κράτος. Παρ́  όλα αυτά, θα 
έλεγα, ότι οι στρατηγικοί στόχοι που 
είχαν τεθεί από τη σηµερινή διοίκηση 
ολοκληρώθηκαν σε συντριπτικό ποσο-
στό. Καταρχήν, υλοποιήθηκαν µια σει-
ρά από σηµαντικά έργα υποδοµών, µε 
πρώτα τα έργα οµβρίων. Με την ολο-
κλήρωσή τους, έχει δηµιουργηθεί µια 
αντιπληµµυρική ασπίδα 1.800.000τ.µ. 
στην πόλη. Παράλληλα, εξελίχθηκαν 

µια σειρά από έργα κτιριακών παρεµ-
βάσεων στα σχολεία που ξεπερνούν 
τα 4.000.000 ευρώ, τα οποία συνεχί-
ζονται βέβαια.

Επιπλέον, λίγο πριν από το ξέσπα-
σµα της πανδηµίας ξεκίνησε η ανέγερ-
ση του νέου δηµαρχείου, ενός εµβλη-
µατικού για την πόλη έργου, το οποίο 
έµενε στα συρτάρια επί 20 χρόνια. Το 
έργο βέβαια διακόπηκε τον Ιούνιο του 
2022, καθώς η Περιφέρεια Αττικής 
σταµάτησε τα εκταµιεύει τα χρήµατα 
του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύ-
σεων και επανεκκίνησε το Σεπτέµβριο.

Μέχρι το τέλος της θητείας θα 
έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί έργα οδο-
στρώσεων 13.100.000 ευρώ και ανα-
κατασκευές πεζοδροµίων 8.000.000 

ευρώ, που τόσο είχε ανάγκη η πόλη.
Εξασφαλίστηκε, επίσης, η χρηµα-

τοδότηση και βαίνει προς ολοκλήρω-
ση ένας νέος αθλητικός πολυχώρος, 
έκτασης 5,5 στρ., στο Πάτηµα. Πρό-
κειται για µια µεγάλη επένδυση στον 
αθλητισµό που έρχεται να προστε-
θεί στα τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ 
που έχουν επενδυθεί συνολικά, από 
το 2014 έως σήµερα, στις αθλητικές 
υποδοµές. Σηµειώνω ότι απαιτήθηκε 
ολική ανακατασκευή και αδειοδότηση 
των τριών αθλητικών κέντρων της πό-

λης, τα οποία η σηµερινή διοίκηση τα 
παρέλαβε κλειστά το 2014.

Λειτούργησαν δύο ακόµα Παιδι-
κοί Σταθµοί, και έτσι ο αριθµός τους 
έφτασε τους 8, από 4 το 2014, ενώ ενι-
σχύθηκαν σηµαντικά τα βρεφικά τµή-
µατα, τα οποία είχαν καταργηθεί το 
2011, και πλέον δέχονται νήπια από 
11 µηνών.

Αξιοποιήθηκαν στο έπακρο οι δη-
µόσιοι χώροι στη σχετικά νεόδµητη πε-
ριοχή του Πατήµατος, όπου µέσα στην 
πανδηµία, παραδόθηκαν στους κατοί-
κους πέντε νέοι χώροι συνάθροισης 
και δηµιουργικής απασχόλησης των 
παιδιών. Το σηµαντικότερο όµως επί-
τευγµα της τρέχουσας δηµοτικής περι-
όδου είναι ότι µπήκαν οι βάσεις για το 
Χαλάνδρι της επόµενης 15ετίας, για 
µια πόλη ανθρώπινη, βιώσιµη και προ-
σβάσιµη από όλους, όπως την οραµατί-
στηκε η σηµερινή διοίκηση. Η έγκριση 
του νέου Γενικού Πολεοδοµικού Σχε-
δίου της πόλης, τον Απρίλιο του 2021, 
αποτελεί το πλαίσιο, το γνώµονα αλλά 
και το εχέγγυο για την υλοποίηση αυ-
τού του οράµατος.

Με το δεδοµένο του νέου ΓΠΣ, η 
διοίκηση του ∆ήµου προχωρά πλέον 
στην πλήρη εφαρµογή του Σχεδίου Βι-
ώσιµης Αστικής Κινητικότητας – που 
πρωτοποριακά υιοθετήθηκε το 2019- 
υλοποιώντας τη βιοκλιµατική ανάπλα-
ση του κέντρου, έργο χρηµατοδοτούµε-
νο από το Ταµείο Ανάκαµψης, η οποία 
συνδυάζεται µε 5 εµβληµατικές ανα-
πλάσεις στις γειτονιές της πόλης, δια-
µορφώνοντας έναν πράσινο δακτύλιο 
που θα συνδέει το κέντρο µε τις γειτο-
νιές του Χαλανδρίου.

Η µεγαλύτερη πρόκληση της τρέ-
χουσας θητείας βέβαια, είναι η υλο-
ποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµα-
τος Cultural Hidrant, που στόχο έχει 
να επανεντάξει το ρωµαϊκό µνηµείο 

ΣΙΜΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ)

«Οι βάσεις για το Χαλάνδρι
της επόμενης 15ετίας»

«Η σηµερινή διοίκηση του ∆ήµου θα κριθεί µε βάση τα χειροπιαστά έργα που έχει υλοποιήσει και υλοποιεί
στην πόλη σε όλους τους τοµείς, στις υποδοµές, στα σχολεία, στον Αθλητισµό, στον Πολιτισµό»

‘‘

Μέχρι το τέλος της 
θητείας θα έχουν σχεδόν 

ολοκληρωθεί έργα 
οδοστρώσεων 13.100.000 
ευρώ και ανακατασκευές 
πεζοδροµίων 8.000.000 

ευρώ, που τόσο είχε 
ανάγκη η πόλη. 

Εξασφαλίστηκε, επίσης, 
η χρηµατοδότηση και 

βαίνει προς ολοκλήρωση 
ένας νέος αθλητικός 
πολυχώρος, έκτασης 

5,5 στρ., στο Πάτηµα. 
Πρόκειται για µια µεγάλη 
επένδυση στον αθλητισµό 
που έρχεται να προστεθεί 

στα τουλάχιστον 
5.000.000 ευρώ που 

έχουν επενδυθεί 
συνολικά, από το 2014 

έως σήµερα

Του Πέτρου Κουβάτσου 
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στη ζωή και την καθηµερινότητα της 
πόλης. Κύριοι άξονες του έργου, πέρα 
από την ανάδειξη του µνηµείου, είναι 
η υλοποίηση τριών µεγάλων αστικών 
αναπλάσεων και η επανάχρηση του νε-
ρού που υδροµαστεύει το υδραγωγείο, 
µε τη δηµιουργία από την ΕΥ∆ΑΠ του 
πρώτου στην Ελλάδα δικτύου µη πόσι-
µου νερού, µέσω του οποίου θα ποτίζο-
νται ιδιωτικοί και κοινόχρηστοι χώροι.

  
n  Ποιες είναι οι τελευταίες εξελί-
ξεις γύρω από το Πεύκο Πολίτη; 
Θα βρεθεί λύση; Οι εξελίξεις έχουν 
πάρει το δρόµο τους.

Στις 21 ∆εκεµβρίου τελικά, το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος διαβίβασε την 
υπογεγραµµένη Πολεοδοµική Μελέτη 
προς την Γενική Γραµµατεία της Βου-
λής, και από κει στο ΣτΕ, προς έλεγχο 
νοµιµότητας. 

Μεσολάβησαν βέβαια 10 µήνες 
από τη στιγµή που η Πολεοδοµική 
Μελέτη εγκρίθηκε από το ΣΥΠΟΘΑ 
και 8 µήνες, από τον Απρίλιο του 2022, 

οπότε η µελέτη διαβιβάστηκε στο 
υπουργείο Περιβάλλοντος. Επιπλέ-
ον, η οµόφωνα εγκεκριµένη από τρεις 
φορείς µελέτη (∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Χαλανδρίου, δ/νση Χωροταξικού Σχε-
διασµού Περιφέρειας Αττικής, ΣΥΠΟ-
ΘΑ) τροποποιήθηκε, ώστε να µην συ-
µπεριληφθεί στη µελέτη η έκταση των 
35 στρ. του κολλεγίου ACS. Προσδο-
κούµε να είναι η τελευταία αλλαγή 
που έγινε και να µην υπάρξουν άλλες 
εµπλοκές, ιδιαίτερα ως προς την αρτι-
ότητα των µικρών οικοπέδων, ώστε να 
τελειώσει επιτέλους η 50χρονη οµηρία 
χιλιάδων συµπολιτών µας. 

n  Ο καταυλισµός των Ροµά στο 
Νοµισµατοκοπείο είναι επίσης 
ένα µείζον θέµα για την πόλη. 
Ποια είναι η θέση του δήµου σχε-
τικά;
Ο ∆ήµος, υιοθετώντας ήδη από το 
2017, τους στόχους της Εθνικής Στρα-
τηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 
των Ροµά, εφαρµόζει από το 2020, 
µε ίδιους πόρους, ένα πιλοτικό πρό-
γραµµα µεταστέγασης των Ροµά του 
Χαλανδρίου στον οικιστικό ιστό –µε 
οµόφωνη στήριξη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου- µε στόχο να καταργη-
θεί ο καταυλισµός και να δοθεί λύση 
σε ένα πρόβληµα που ταλανίζει την 
πόλη, περίπου µισό αιώνα. Ως αποτέ-
λεσµα, έχει ήδη καταργηθεί ο καταυ-
λισµός που υπήρχε στο Πάτηµα και 
έχει µετεγκατασταθεί το 1/3 της κοι-
νότητας που ζει στο Νοµισµατοκοπείο.

∆υστυχώς, µέχρι τώρα, η Πολι-
τεία δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτη-
µα του ∆ήµου για οικονοµική ενίσχυ-
ση του προγράµµατος, έτσι ώστε να 
ολοκληρωθεί η αποµάκρυνση των 
Ροµά, παρότι το σχετικό αίτηµα έχει 
λάβει την έγκριση του γ.γ. Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Καταπολέµη-
σης της Φτώχειας Γ. Σταµάτη.

Εκτιµούµε ωστόσο, ότι καθώς 
προχωρά η ένταξη στο Σχέδιο Πό-
λης της περιοχής όπου βρίσκεται ο 
καταυλισµός, το θέµα θα προσελκύ-
σει το ενδιαφέρον της Πολιτείας και 
θα οδηγηθεί στην οριστική του λύση. 

n  Παρατηρούµε ότι δίνεται µε-
γάλο βάρος στα θέµατα της ανα-
κύκλωσης και του περιβάλλο-
ντος γενικότερα, µε προγράµµατα 
που υλοποιεί ο ∆ήµος. Βρίσκεται 
ανταπόκριση από τους πολίτες;
Η συµµετοχή των πολιτών είναι πο-
λύ κοµβικό στοιχείο στην προώθηση 
πολιτικών για την ανακύκλωση και 
το περιβάλλον, που προϋποθέτουν 
συνήθως αλλαγή καθηµερινών συ-
νηθειών και νοοτροπιών. Η πιλοτική 
διαχείριση βιοαποβλήτων στο Χα-
λάνδρι, µέσω του ευρωπαϊκού προ-
γράµµατος Waste4think, κατέδειξε 
ότι οι πολίτες είναι πολύ πρόθυµοι 
να συµµετάσχουν. Σήµερα, στο ∆ή-
µο Χαλανδρίου λειτουργούν 12 ρεύ-
µατα ανακύκλωσης, για χαρτί, γυαλί, 
τηγανέλαιο, ρούχα –παπούτσια έως 
ελαστικά, ηλεκτρικές και ηλεκτρο-
νικές συσκευές. Από το Σεπτέµβριο 
µάλιστα ο καφέ κάδος για την χωρι-
στή διαλογή των υπολειµµάτων της 

κουζίνας, επεκτείνεται σε όλη την πό-
λη ενώ έχει συσταθεί, µε την στήριξη 
τριών συγχρηµατοδοτούµενων ευρω-
παϊκών προγραµµάτων, και Μονάδα 
Αποτροπής Απωλειών Τροφών, για 
την πρόληψη των βιοαποβλήτων. Εξί-
σου σηµαντικός στόχος που θα πρέπει 
να επιτευχθεί παράλληλα µε το στόχο 
της ξεχωριστής διαλογής στην πηγή.

n  Αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις 
µε την Περιφέρεια Αττικής;
Για το ∆ήµο Χαλανδρίου, η σχέση 
µε την όποια διοίκηση της Περιφέ-
ρειας Αττικής καθορίζεται αποκλει-
στικά από την υπεράσπιση των συµ-
φερόντων του ∆ήµου και όχι από 
προσωπικές, πολιτικές ή κοµµατι-
κές διαφορές. Με αυτό το σκεπτικό, 
αναγνωρίσαµε τη συµβολή της Πε-
ριφέρειας στην προώθηση προς το 
ΣΥΠΟΘΑ –αν και µε πολύ µεγάλη 
καθυστέρηση- της πολεοδοµικής µε-
λέτης για την περιοχή «Πεύκο Πολί-
τη», αλλά και στην έγκριση του νέου 
ΓΠΣ. Όµως, ο ∆ήµος Χαλανδρίου 
έχει υποβάλει από το 2019 ολοκλη-
ρωµένες προτάσεις χρηµατοδοτήσε-
ων έργων, κρίσιµων για την καθηµε-
ρινότητα των πολιτών, οι οποίες δεν 
έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρό-
γραµµα της Περιφέρειας, µε αποτέ-
λεσµα τα µόνα έργα που κυρίως εκτε-
λούνται στο Χαλάνδρι να είναι αυτά 
που εγκρίθηκαν την περίοδο 2015- 
2019. Εξαιρείται το έργο της ενερ-
γειακής αναβάθµισης των σχολείων 
–χρηµατοδοτείται 750.000 από την 
Περιφέρεια Αττικής και κατά περί-
που 500.000 από ίδιους πόρους του 
∆ήµου- το οποίο όµως αποτελεί πρό-
γραµµα του ΕΣΠΑ.  

n  Σε λιγότερο από ένα χρόνο οι 
πολίτες θα κληθούν να διαλέξουν 
την επόµενη δηµοτική αρχή. Για-
τί θα λέγατε πως η καλύτερη επι-
λογή είναι η παράταξή σας;
Η σηµερινή διοίκηση του ∆ήµου θα 
κριθεί µε βάση τα χειροπιαστά έργα 
που έχει υλοποιήσει και υλοποιεί στην 
πόλη σε όλους τους τοµείς, στις υπο-
δοµές, στα σχολεία, στον Αθλητισµό, 
στον Πολιτισµό…Έργα που έγιναν 
µάλιστα σε συνθήκες πανδηµίας και 
ενεργειακής κρίσης, µε την ελάχιστη 
δυνατή επιβάρυνση των πολιτών, µιας 
και στην πλειοψηφία τους έχουν χρη-
µατοδοτηθεί από εξωτερικές πηγές. 
Και χωρίς να επηρεαστούν στο κατ’ 
ελάχιστο οι κοινωνικές παροχές προς 
τους ευάλωτους κοινωνικά συµπολί-
τες µας αλλά και οι υπηρεσίες Καθαρι-
ότητας στην πόλη. Το έργο και το όρα-
µά µας για το Χαλάνδρι της επόµενης 
15ετίας θα κρίνουν οι πολίτες.
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Τα... σπάει
ο ΣΠΑΥ

Στο κατάµεστο Πολιτιστι-
κό – Συνεδριακό Κέντρο «Μί-
κης Θεοδωράκης» πραγµατο-
ποιήθηκαν οι εργασίες του 2ου 
Forum του Συνδέσµου Προστα-
σίας και Ανάπτυξης Υµηττού 
(ΣΠΑΥ). Αρχικά παρουσιά-
στηκαν οι δράσεις του Συνδέ-
σµου τη θητεία 2019 – 2023 και 
οι οποίες τον ανήγαγαν σε Σύν-
δεσµο πρότυπο όλης της χώρας.

Μεταξύ αυτών παρουσιά-
στηκαν καθαρισµοί φραγµά-
των, φρεατίων και οχετών και 
αποµάκρυνση σκουπιδιών, 
πλαστικών και φερτών υλικών, αποψιλώσεις, 
κλαδεύσεις, συντήρηση δασικών δρόµων, συ-
ντήρηση υδραυλικών συστηµάτων, τοποθέ-
τηση νέων παρατηρητηρίων και συντήρηση 
υφιστάµενων, ανύψωση και συντήρηση δεξα-

µενών καθώς και τοποθέτηση νέων, ενίσχυ-
ση εθελοντών µε χρήσιµο εξοπλισµό, τοποθέ-
τηση ηλεκτρονικών πινακίδων ενηµέρωσης 
πολιτών, τοποθέτηση νέου εξοπλισµού δασι-
κής αναψυχής, περιπολίες πυροφύλαξης και 
δηµιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων ΣΠΑΥ. 

Εκτενής αναφορά έγινε και στα 
εγκαίνια του Υµηττός Trailκα-
θώς τα πρώτα 15 χλµ έχουν ήδη 
παραδοθεί στους λάτρεις του 
βουνού κ.α.

Ο οικοδεσπότης Πρόεδρος 
του ΣΠΑΥ και ∆ήµαρχος Ελ-
ληνικού Αργυρούπολης Γιάν-
νης Κωνσταντάτος δήλωσε µε-
ταξύ άλλων ότι «Ο ΣΠΑΥ είναι 
µια νίκη της Αυτοδιοίκησης που 
αποδεικνύει στην πράξη ότι 
όταν συνεργάζεται µπορεί να πε-
τύχει µικρά θαύµατα όπως αυ-
τό που συντελείται στον Υµητ-

τό». Ποιο είναι αυτό; «Είναι η θωράκισή του, 
η φιλοδασική συνείδηση και η ανάπτυξη που 
συντελείται τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσµα 
συλλογικής προσπάθειας, δουλειάς, οργάνω-
σης και µελετών».

Άγιος Δημήτριος:
Το χωράφι γίνεται
γήπεδο ξανά 
Ένα πολύ σηµαντικό έργο ξεκίνησε 
στον ∆ήµο Αγίου ∆ηµητρίου. 
Συγκεκριµένα, µετά από πολύχρονη 
παραµέληση και αφού πέρασε από 
40 κύµατα, λόγω άστοχων ενεργειών 
των υπευθύνων, το γήπεδο του Αγίου 
∆ηµητρίου που είχε µετατραπεί 
σε…χωράφι θα αποκτήσει ξανά 
χλοοτάπητα.
Ήδη από την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 
ξεκίνησαν οι εργασίες και µέχρι την 
ολοκλήρωση τους για την τοποθέτηση 
του χλοοτάπητα, το ∆ηµοτικό Στάδιο 
θα είναι κλειστό από ∆ευτέρα έως 
Σάββατο και από ώρα 7:00 έως 16:00.

Τετράμηνη παράταση στο Πρόγραμμα 
Κοινωφελούς Εργασίας

Τ
ετράµηνη παράταση 
στο τρέχον Πρόγραµ-
µα της Κοινωφελούς 
Εργασίας, ανακοί-

νωσε ο υπουργός Εργασίας και  
Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χα-
τζηδάκης. Ο υπουργός, αφού ανα-
φέρθηκε στη  µη εξάντληση του 
προϋπολογισµού του Προγράµ-
µατος, τόνισε, «θέλω να κάνω µία 
ανακοίνωση, θα δοθεί 4µηνη πα-
ράταση στην Κοινωφελή Εργα-
σία, κι αυτό είναι επίσηµο».

Να σηµειωθεί ότι ο πρόεδρος 
της ΚΕ∆Ε ∆. Παπαστεργίου µε 
επιστολή του στον υπουργό από τις 

31/11/22, ζητούσε από τον κ. Χα-
τζηδάκη να εξευρεθεί η απαραίτη-
τη χρηµατοδότηση «προκειµένου 
να διασφαλιστεί η έναρξη ενός νέ-
ου κύκλου κοινωφελούς εργασίας 
ή η παράταση του ήδη υφιστάµενου 
προγράµµατος. Με τον τρόπο αυτό 
δεν θα αποστερηθούν οι ∆ήµοι µας 
το επόµενο κρίσιµο διάστηµα που 
µεσολαβεί ως τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές, ένα τόσο χρήσιµο «εργα-
λείο» µέσω του οποίου διασφαλί-
ζουν την οµαλή λειτουργία τους και 
την παροχή απαραίτητων υπηρεσι-
ών προς τους πολίτες. Σε αναµονή 
της θετικής σας ανταπόκρισης».

ΕΝ ΟΙΚΩ... 

“Έφυγε” ο Νίκος Ταµπακίδης, ένας οραµατιστής της Αυτοδιοίκησης 
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο Νίκος Ταµπακίδης, ένας άνθρωπος που αφιέ-
ρωσε τη ζωή του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Νίκος Ταµπακίδης, φυσικός στο επάγγελµα, διετέλεσε για δύο τετραετίες δήµαρχος 
Αγίων Αναργύρων, γενικός γραµµατέας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στα τέλη της 
δεκαετίας του ’80 διευθυντής Περιφερειακών Ραδιοσταθµών της ΕΡΤ. Υπηρέτησε επίσης 
στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σηµίτη στον τοµέα της ποιότητας ζωής.

Ο Νίκος Ταµπακίδης ήταν ένας πραγµατικός δάσκαλος για την αυτοδιοίκηση, που ανέ-
δειξε µε προτάσεις και δράσεις. Ως δήµαρχος Αγίων Αναργύρων πέτυχε τη µεγαλύτερη 
υπογειοποίηση σιδηροδροµικού δικτύου που έχει συµβεί µέχρι τώρα στην Αθήνα – από 
τις Τρεις Γέφυρες στον Πύργο Βασιλίσσης.

Ως δήµαρχος φιλοξένησε δύο φορές µε τη βοήθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού και για µεγάλο χρονικό διάστηµα παιδιά από τη Σερβία κατά τη διάρκεια του πολέ-
µου στην πρώην Γιουγκοσλαβία.
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Τ
η συνεργασία τους ενό-
ψει της εκλογικής ανα-
µέτρησης του Οκτώβρη, 
ανακοίνωσαν ο δήµαρ-

χος Κηφισιάς Γιώργος Θωµάκος 
και ο γιατρός Θεοδόσιος Ευστα-
θιάδης.

Ο Θ. Ευσταθιάδης είναι χει-
ρουργός διευθυντής Ε.Σ.Υ. και 
προϊστάµενος των Τοπικών Ιατρεί-
ων Νέας Ερυθραίας και θα συµµε-
τέχει ως υποψήφιος στο ψηφοδέλ-
τιο του Συνδυασµού «Συµµαχία 
Πολιτών Κηφισιάς-Νέας Ερυθραί-
ας-Εκάλης», στις ∆ηµοτικές Εκλο-
γές της 8ης Οκτωβρίου του 2023.

Για τη συνεργασία αυτή, ο δή-
µαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θω-
µάκος, τόνισε: «Είναι γνωστό σε 
όλους το σηµαντικό έργο των Κοι-
νωνικών ∆οµών και Υπηρεσιών 

του ∆ήµου µας. Όµως η προσφο-
ρά στον πάσχοντα ή αδύναµο συ-
νάνθρωπο είναι διαρκές καθήκον 
µας. Ο πολύ γνωστός στη Νέα 
Ερυθραία και όχι µόνο, ιατρός 
χειρουργός και προϊστάµενος 
των Τοπικών Ιατρείων του ΠΕ-
∆Υ Νέας Ερυθραίας κ. Θεοδό-

σης Ευσταθιάδης θα συµβάλλει τα 
µέγιστα σε αυτό το καθήκον. Συνε-
χίζουµε λοιπόν µε περισσότερα και 
εξειδικευµένα στελέχη και ακόµα 
µεγαλύτερο κέφι για προσφορά».

Ο Θεοδόσιος Ευσταθιάδης 
δήλωσε σχετικά: «Επιθυµώ να 
αναπτύξουµε περαιτέρω τις υπο-
δοµές πρωτοβάθµιας υγείας και 
τις παροχές προς τους πολίτες 
προκειµένου να καταστήσουµε 
τον ∆ήµο Κηφισιάς πρωτοπόρο 
σε θέµατα Υγείας».

Συστρατεύτηκε με τον δήμαρχο 
Κηφισιάς ο Θ. Ευσταθιάδης 

Έπειτα από 19 αιώνες το Αδρι-
άνειο Υδραγωγείο «ζωντανεύ-
ει» στο Χαλάνδρι ως νέο αρδευ-
τικό δίκτυο μη πόσιμου νερού. 
Το μνημείο επαναξιοποιείται, 
μέσω του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος Cultural Hidrant, στο 
οποίο μετέχει ο Δήμος. Το ευ-
ρύ έργο, που προγραμματίζεται 
στην πόλη, θα θέσει και πάλι σε 
λειτουργία το αρχαίο τοπόσημο. 
Για την υλοποίηση του στόχου, ο 
Δήμος και η ΕΥΔΑΠ δημιουρ-
γούν το πρώτο δίκτυο μήκους 4 
χλμ., που θα κάνει προσβάσιμο 
στους κατοίκους το ανεκμετάλ-
λευτο -μη πόσιμο- νερό. Από την 

ίδια πηγή ο Δήμος θα υδροδοτεί 
τους κοινόχρηστους χώρους και 
τις αυλές των σχολείων, υπολογί-

ζοντας ότι συνολικά θα εξοικονο-
μηθούν 25.000 κυβικά μέτρα υδά-
τινου πόρου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Νέας Σμύρνης, Γιάν-
νης Κιουλάνης και Άγγελος Βρεττός 
ζήτησαν άμεση ενημέρωση, αιτιολο-
γημένη με πλήρη αναλυτικά οικονο-
μικά και λοιπά σχετικά στοιχεία για 
την οικονομική κατάσταση κάθε ενός 
σχολείου, νηπιαγωγείου και παιδι-
κού σταθμού του Δήμου και ειδι-
κότερα για οφειλές που τυχόν αυ-
τά έχουν σε παρόχους ενέργειας, 
σε άλλες πρώην ΔΕΚΟ και σε λοι-
πούς πιστωτές. Στο πλαίσιο αυτό αι-
τήθηκε και την άμεση γνωστοποίη-
ση των σχολείων, νηπιαγωγείων ή/
και παιδικών σταθμών της περιοχής 
μας τα οποία απειλούνται με διακο-

πή παροχής ρεύματος, νερού κλπ., 
εφόσον υφίσταται τέτοια απειλή.

Η Λαϊκή Συσπείρωση απαίτησε 
από τη Δημοτική Αρχή να δεσμευ-
τεί εδώ και τώρα ότι θα εξασφαλί-
σει την απρόσκοπτη λειτουργία των 
σχολικών μονάδων, νηπιαγωγείων 

και παιδικών σταθμών, με κάθε μέ-
σο, διεκδικώντας μεταξύ άλλων και 
την επαρκή χρηματοδότηση των 
σχολικών επιτροπών από την κυ-
βέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, 
για την ουσιαστική κάλυψη των ανα-
γκών τους.

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο «ζωντανεύει» 19 αιώνες µετά 

«Κίνδυνος διακοπής ρεύµατος στα σχολεία της Ν. Σµύρνης» 

Καταγγελίες για
εξωθεσµική παρεκτροπή
της δηµάρχου Ν. Ιωνίας 

Συζήτηση και ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων ζη-
τάει η δημοτική παράταξη «Δημιουργία Αλληλεγγύη» για 
την εξωθεσμική – όπως την χαρακτηρίζουν – διαδικασία 
που τηρεί η δήμαρχος στην παραχώρηση του Συνεδριακού 
Κέντρου του Δήμου.

Πέρα από την ενημέρωση σκοπός είναι -αναφέρει χαρα-
κτηριστικά η ανακοίνωση –  να παρθεί απόφαση από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο ώστε να υποχρεωθεί η δήμαρχος να επα-
νέλθει στην νομιμότητα και να συμμορφωθεί με τους όρους 
του Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεδριακού Κέντρου Νέ-
ας Ιωνίας. Στην καταγγελία της παράταξης που ηγείται ο κ. 
Παναγιώτης Μανούρης υπογραμμίζεται: «Κυρία δήμαρχε, 
έχετε υποχρέωση να λειτουργείτε με νομιμότητα και διαφά-
νεια . Σας καλούμε να σταματήσετε να λειτουργείτε εξωθε-
σμικά σαν φαιουδάρχες, τσιφλικάδες- παράγοντες του Δή-
μου, που χρησιμοποιείτε την δημόσια περιουσία (δημόσια 
κτίρια) αυθαίρετα και χωρίς να δίνετε λόγο σε κανέναν για 
να εξυπηρετείτε προσωπικούς σας σκοπούς.

Έστω τώρα, οδεύοντας στο τέλος της θητείας σας, στα-
θείτε στο ύψος που επιβάλει το αξίωμά σας και μην φέρεστε 
με πολιτική εμπάθεια προς όλες τις Παρατάξεις της Αντιπο-
λίτευσης δημιουργώντας δυσχέρειες και εμπόδια στην δη-
μοκρατική πολιτική δράση τους.” 

ΕΝ ∆ΗΜΩ/
Του Πέτρου Κουβάτσου 



«Η 
σ υ ν τ ρ ι π τ ι -
κή πλειονότη-
τα των συντα-
ξιούχων και, 

συγκεκριµένα, 2.499.285 σε σύνο-
λο 2.634.786 (94,6%) βλέπουν µία, 
δύο ή και τρεις αυξήσεις στο εισόδη-
µά τους» διευκρινίζει το υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, επισηµαίνοντας ότι η κυβέρνηση 
της Νέας ∆ηµοκρατίας αυτά τα 3,5 
χρόνια πήρε και άλλα µέτρα για την 
ενίσχυση του εισοδήµατος των συ-
νταξιούχων.

Ακολουθούν επτά ερωτήσεις και 
απαντήσεις:
«1. Αυξάνονται οι συντάξεις, µετά 
από 10 χρόνια, αλλά δεν θα δουν τις 
αυξήσεις όλοι οι συνταξιούχοι. Τελι-
κά πόσοι συνταξιούχοι βλέπουν αυ-
ξήσεις στα εισοδήµατά τους;

Η συντριπτική πλειονότητα των 
συνταξιούχων και, συγκεκριµέ-
να, 2.499.285 σε σύνολο 2.634.786 
(94,6%) βλέπουν µία, δύο ή και τρεις 
αυξήσεις στο εισόδηµά τους. Μάλι-
στα, οι αυξήσεις είναι τέτοιες που 1 
στους 2 συνταξιούχους θα λάβει του-
λάχιστον µία επιπλέον σύνταξη (αρ-
κετοί και ποσά µεγαλύτερα από µία 
επιπλέον σύνταξη) µέσα στο 2023.

Οι αυξήσεις ξεκίνησαν να εφαρ-
µόζονται ήδη από τις 20 ∆εκεµβρί-
ου 2022.

Οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν:
- Από την αύξηση 7,75% που δί-

νεται αυτές τις ηµέρες σε πάνω από 
1,7 εκατοµµύρια συνταξιούχους.

- Από την κατάργηση της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης, που ωφέ-
λησε πάνω από 900.000 συνταξι-
ούχους.

- Από την καταβολή της έκτακτης 
οικονοµικής ενίσχυσης των 250 ευ-
ρώ, που την έλαβαν πάνω από 1,2 

εκατοµµύρια συνταξιούχοι. Είχε 
προηγηθεί και η καταβολή επιπλέ-
ον έκτακτης ενίσχυσης 250 ευρώ για 
το Πάσχα.

- Από την καταβολή της 4ης ετή-
σιας δόσης, που προβλέπεται στον 
ν. Βρούτση, για συνταξιούχους που 
υπέβαλαν αίτηση, πριν από τον Μά-
ιο του 2016, µε περισσότερα από 
30 χρόνια ασφάλισης και αφορά 
230.000 συνταξιούχους.
2. Η αύξηση των συντάξεων κα-
τά 7,75% καλύπτει µόνο ένα µέρος 
της απώλειας του εισοδήµατος που 
χάνουν οι συνταξιούχοι µε τον πλη-
θωρισµό. Μήπως η κυβέρνηση θα 
έπρεπε να ενισχύσει περισσότερο το 
εισόδηµα των συνταξιούχων;

Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµο-
κρατίας αυτά τα 3,5 χρόνια πήρε και 
άλλα µέτρα για την ενίσχυση του ει-
σοδήµατος των εργαζοµένων. Με 
τον νόµο 4670/2020 (νόµος Βρού-
τση), ήρθε να διορθώσει και να κα-
ταργήσει στην πράξη µεγάλο µέρος 
των προβλέψεων του ν. Κατρούγκα-
λου.

Συγκεκριµένα:
1) Έδωσε αυξήσεις έως 8% σε πάνω 
από 224.000 συνταξιούχους µε πά-
νω από 30 χρόνια ασφάλισης µε τον 
νόµο Βρούτση.
2) Μείωσε τον συντελεστή φορολό-
γησης από 22% σε 9% στην κατώ-
τατη κλίµακα φορολογίας. Με απλά 
λόγια, εκεί που ο συνταξιούχος έδινε 
στα 100 ευρώ τα 22 ευρώ στην εφο-
ρία πλέον δίνει τα 9 ευρώ.
3) Προχώρησε στη µείωση της πα-
ρακράτησης σύνταξης από 60% σε 
30% για τους εργαζόµενους συντα-
ξιούχους.
4) Κατάργησε το ανώτατο πλαφόν 
των 1.300 ευρώ του ν. Κατρούγκα-
λου για όσους λαµβάνουν κύρια και 

επικουρική σύνταξη.
5) Έδωσε τρεις φορές έκτακτο επί-
δοµα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα 
για τη στήριξη του εισοδήµατος σε 
πάνω από 1 εκατοµµύριο χαµηλοσυ-
νταξιούχους.
6) Επέστρεψε τις περικοπές του νό-
µου Κατρούγκαλου, ύψους 1,2 δισ. 
ευρώ, που κρίθηκαν αντισυνταγµα-
τικές από το ΣτΕ προς όλους τους συ-
νταξιούχους για τις κύριες συντάξεις, 
εξαντλώντας τα δηµοσιονοµικά όρια 
της οικονοµίας και σεβόµενη πάντα 
τις αποφάσεις των δικαστηρίων.
7) Προχώρησε στη θέσπιση της αύ-
ξησης της εθνικής σύνταξης που 
λαµβάνουν οι οµογενείς µας προ-
ερχόµενοι από τη Β. Ήπειρο και την 
τ. ΕΣΣ∆, αύξηση που πρόκειται να 
φανεί στους λογαριασµούς τους µέ-
σα στο επόµενο διάστηµα και είναι 
επιπλέον της αύξησης του 7,75%.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προ-
χώρησε και σε επιπλέον ελαφρύν-

σεις στο εισόδηµα των συνταξιού-
χων, όπως:
- H κατάργηση της φορολογίας γονι-
κών παροχών.
- H µείωση φορολογίας ακίνητης πε-
ριουσίας κατά 35%.
- H θέσπιση του fuel pass και του 
market pass.
- Η σωρευτική µείωση του ΕΝΦΙΑ 
κατά 35%.
3. Πάντως, οι συνταξιούχοι µε 
προσωπική διαφορά δεν βλέπουν 
καµία βελτίωση στο εισόδηµά τους. 
Γιατί συµβαίνει αυτό;

Η προσωπική διαφορά θεσπί-
στηκε µε τον νόµο Κατρούγκαλου (ν. 
4387/2016) σε συντάξεις που είχαν 
εκδοθεί πριν από το 2016. Η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στη 
θέσπιση της προσωπικής διαφοράς, 
προκειµένου να αποφύγει τις πε-
ρικοπές συντάξεων, µε αντάλλαγ-
µα, όµως, να µην µπορούν να αυξη-
θούν οι συντάξεις αυτές στο µέλλον, 
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Η συντριπτική 
πλειονότητα των 
συνταξιούχων και, 
συγκεκριµένα, 
2.499.285 σε σύνολο 
2.634.786 (94,6%) 
βλέπουν µία, δύο ή 
και τρεις αυξήσεις 
στο εισόδηµά 
τους. Μάλιστα, 
οι αυξήσεις είναι 
τέτοιες που 1 στους 
2 συνταξιούχους θα 
λάβει τουλάχιστον 
µία επιπλέον σύνταξη 
(αρκετοί και ποσά 
µεγαλύτερα από µία 
επιπλέον σύνταξη) 
µέσα στο 2023.

 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις αυξήσεις
των συντάξεων και την ενίσχυση των συνταξιούχων



παρά µόνο εφόσον εξαλείψουν πλή-
ρως την προσωπική διαφορά. Έτσι, 
περίπου 1,5 εκατοµµύριο συνταξιού-
χοι βρέθηκαν να έχουν ένα «κρυφό 
χρέος», που έπρεπε πρώτα να εξα-
λείψουν, για να µπορούν στη συνέ-
χεια να δουν πραγµατικές αυξήσεις 
στις τσέπες τους.

Η εξάλειψη της προσωπικής 
τους διαφοράς γίνεται µόνο µέ-
σω των αυξήσεων. Και προς αυτή 
την κατεύθυνση εργαζόµαστε. Οι 
πρώτες αυξήσεις επήλθαν µε την 
αναπροσαρµογή των ποσοστών 
αναπλήρωσης του ν. Βρούτση. Επι-
πλέον, το 83% των 910.000 συντα-
ξιούχων µε προσωπική διαφορά 
είδαν και αυτοί ενίσχυση του εισο-
δήµατός τους ήδη από τον περασµέ-
νο ∆εκέµβριο.

Συγκεκριµένα, 260.000 από αυ-
τούς έλαβαν την έκτακτη οικονοµική 
ενίσχυση των 250 ευρώ τα Χριστού-
γεννα (είχαν λάβει και επιπλέον 250 

ευρώ το Πάσχα) και 515.000 είδαν 
αύξηση συντάξεων, µέσω της κα-
τάργησης της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης.

Εποµένως, οι εν λόγω συνταξι-
ούχοι βλέπουν και αυτοί ενίσχυση 
του εισοδήµατός τους και, παράλλη-
λα, σηµαντική µείωση της προσωπι-
κής τους διαφοράς, κάτι που θα τους 
οδηγήσει σε µόνιµες αυξήσεις µελ-
λοντικά.
4. Εποµένως, πόσοι θα είναι οι συ-
νταξιούχοι που θα «σβήσουν» την 
προσωπική τους διαφορά µε την αύ-
ξηση των συντάξεων;

910.000 συνταξιούχοι διαθέτουν 
σήµερα προσωπική διαφορά σε σύ-
νολο 2.630.000 συνταξιούχων. Οι 
εν λόγω συνταξιούχοι µε προσωπι-
κή διαφορά άγγιζαν το 2019 το 1,5 
εκατοµµύριο. Σήµερα, έχουν µειω-
θεί κατά 600.000 περίπου, καθώς 
µε τα την εφαρµογή των βελτιωµέ-
νων ποσοστών αναπλήρωσης του ν. 

Βρούτση, 280.000 από αυτούς εξά-
λειψαν την προσωπική τους διαφο-
ρά και είδαν αυξήσεις. Επιπλέον, άλ-
λοι 320.000 περίπου µηδενίζουν την 
προσωπική τους διαφορά µε τις αυ-
ξήσεις του 7,75% που δίνονται αυτές 
τις ηµέρες και θα δουν και αυτοί κά-
ποιες αυξήσεις.
5. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και 
πολλοί συνταξιούχοι που δεν θα πά-
ρουν καν τη σύνταξη που δικαιού-
νται. Πότε θα τελειώσει η ντροπή 
των εκκρεµών συντάξεων;

Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµο-
κρατίας εφάρµοσε µία ολοκληρω-
µένη πολιτική για την αντιµετώπιση 
του άγους των εκκρεµών συντάξε-
ων.

Συγκεκριµένα, προχώρησε:
- Στην εξάλειψη των ληξιπρό-

θεσµων κύριων συντάξεων, καθώς 
εκδόθηκαν πάνω από 500.000 συ-
ντάξεις µέσα στους τελευταίους 24 
µήνες. Πλέον, οι νέες συντάξεις, οι 
αιτήσεις των οποίων υποβλήθηκαν 
εντός του 2023, εκκαθαρίζονται κατά 
µέσο όρο σε 60 ηµέρες, ενώ στη Γερ-
µανία απαιτούνται 74 ηµέρες.

- Κατέβαλε στους εν αναµονή 
συνταξιούχους τα ωφελούµενα πο-
σά που δικαιούνταν και άγγιζαν τα 
500 εκατοµµύρια ευρώ.

- Προχώρησε στην εκκαθάριση 
των χιλιάδων εκκρεµών µερισµά-
των στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών 
Υπαλλήλων και κατέστη δυνατή η 
άµεση πληρωµή τους κάθε τρίµηνο.

- Ολοκλήρωσε την εκκαθάρι-
ση των εφάπαξ ιδιωτικού τοµέα και 
προχωρά και στην άµεση εκκαθάρι-
ση των ληξιπρόθεσµων εφάπαξ του 
δηµοσίου.

- Προχωρά µε ταχείς ρυθµούς 
στην εκκαθάριση των εκκρεµών 
επικουρικών συντάξεων (προϋπό-
θεση ήταν να έχουν εκδοθεί πρώτα 
οι κύριες συντάξεις) µέσα από ψηφι-
οποιήσεις διαδικασιών, δηµιουργία 
Πύργου Ελέγχου στα πρότυπα της 
εκκαθάρισης των κύριων συντάξε-
ων, ενίσχυση του προσωπικού, κ.ά..

6. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την 
περίοδο της διακυβέρνησής του, 
προκειµένου να ενισχυθεί το εισό-
δηµα των συνταξιούχων;

Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσί-
πρας υπόσχονται στους συνταξιού-
χους ενισχύσεις µε κόστος άνω των 
6,5 δισ. ευρώ, τα οποία ούτε έχουν 
ούτε ξέρουν πού να τα βρουν. Φτά-
νουν στο σηµείο να υποσχεθούν µέ-
χρι και την κατάργηση της προσωπι-
κής διαφοράς που οι ίδιοι ψήφισαν 
και η οποία είναι δηµιούργηµά τους!

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πως ο 
ΣΥΡΙΖΑ, κατά την περίοδο της δια-

κυβέρνησής του, προχώρησε µόνο 
σε µειώσεις.

Συγκεκριµένα:
1) Αύξηση του ποσοστού εισφο-

ράς υπέρ υγείας από 4% σε 6% για 
το σύνολο των κύριων συντάξεων 
που λαµβάνει ο συνταξιούχος και - 
για πρώτη φορά - επιβολή εισφοράς 
υπέρ υγείας στις επικουρικές συντά-
ξεις 6%.

2) Σταδιακή αλλαγή των ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης, µέχρι την 
1η/1/2022. Τα νέα όρια: 62 ετών για 
πλήρη σύνταξη µε 40 έτη ασφάλισης 
και 67 έτη µε 15 έτη (Ν. 4336/2015).

3) Μείωση της κατώτατης σύντα-
ξης από 486 ευρώ σε 392,7 ευρώ και 
κατάργηση της κατώτατης σύνταξης 
(απόφαση Χαϊκάλη 2015).

4) Επανυπολογισµός των επι-
κουρικών συντάξεων από 1/6/2016 
και περικοπές σε συνταξιούχους µε 
άθροισµα κύριας και επικουρικής 
σύνταξης στα 1.170 ευρώ καθαρά 
(1.300 ευρώ µικτά).

5) Αύξηση των ασφαλιστικών ει-
σφορών για την επικουρική σύνταξη 
(ETEA) κατά µία ποσοστιαία µονά-
δα συνολικά (από 3% για ασφαλι-
σµένο και 3% για εργοδότη σε 3,5% 
και 3,5% αντίστοιχα) για 2016-2018 
και κατά µισή ποσοστιαία µονάδα 
για 2019-2022, επιβολή ρήτρας βιω-
σιµότητας στο ταµείο επικουρικής 
ασφάλισης.

6) Μειώσεις - από 1/1/2016 - στα 
µερίσµατα του Μετοχικού Ταµείου 
Πολιτικών υπαλλήλων µεσοσταθ-
µικά κατά 35%, αύξηση µηνιαίας 
εισφοράς κατά 12,5%, από 4% σε 
4,5% και επιβολή ρήτρας βιωσιµό-
τητας.

7) Για τα εφάπαξ, από 1/1/2014, 
ο υπολογισµός τους γίνεται, σύµφω-
να µε το µοντέλο Νοητής Κεφαλαι-
οποίησης και, µέχρι σήµερα, επι-
στρέφονται µόνο οι καταβληθείσες 
εισφορές ατόκως. Αποτέλεσµα οι 
συνολικές µειώσεις να υπερβαίνουν 
το 25%.

8) Κατάργηση του ΕΚΑΣ για 
370.000 χαµηλοσυνταξιούχους, κα-
θώς και αλλαγή των κριτηρίων υπα-
γωγής, µέχρι τις 31/12/2019.

9) «Ψαλίδισµα» των συντάξεων 
χηρείας µε τη θέσπιση τόσο ηλικια-
κού ορίου, όσο και τον περιορισµό 
της καταβαλλόµενης σύνταξης στον 
επιζώντα στο 50% έναντι 70% της 
σύνταξης του θανόντος.

10) Κατάργηση του οικογενει-
ακού επιδόµατος συζύγου στις νέες 
κύριες συντάξεις, καθώς και πλήρης 
κατάργηση των οικογενειακών επι-
δοµάτων στις νέες επικουρικές.

11) Μειώσεις µεσοσταθµικά 

κατά 44% των επικουρικών από 
1/1/2015. Συγκεκριµένα, για το µέ-
ρος των νέων επικουρικών συντά-
ξεων µε ασφαλιστικό χρόνο µέχρι 
31/12/2014, µε συντελεστή 0,45 ανά 
έτος και υπολογισµός της σύντα-
ξης µε ασφαλιστικό χρόνο και από 
1/1/2015, βάσει ατοµικού λογαρια-
σµού, µε το µοντέλο νοητής κεφα-
λαιοποίησης, που πολέµησε φανα-
τικά ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά.

12) Μείωση της εθνικής σύντα-
ξης για τις συντάξεις αναπηρίας. Λή-
ψη πλήρους εθνικής σύνταξης µόνο 
από όσους έχουν ποσοστό αναπηρί-
ας 80% και άνω.

13) Αύξηση του κόστους εξα-
γοράς αναγνώρισης πλασµατικών 
ετών.

14) Μείωση σε ποσοστό 60% του 
ποσού της σύνταξης κύριας και επι-
κουρικής των δικαιούχων, οι οποίοι 
αναλαµβάνουν εργασία ή αποκτούν 
ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεω-
τικώς υπακτέα στην ασφάλιση του 
ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ και µείωση 
100%, όταν αναλαµβάνουν εργασία 
στο ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆.

15) Πάγωµα συντάξεων, µέχρι 
και το 2022, περιορισµό των µελλο-
ντικών αυξήσεων ανάλογα µε την 
ανάπτυξη (50%) και πληθωρισµό 
(50%), µε ανώτερο τον εκάστοτε πλη-
θωρισµό.

16) Συµψηφισµός των αυξήσεων 
από το 2023 µε τη θετική προσωπι-
κή διαφορά - µετά τον επανυπολογι-
σµό - µέχρι την πλήρη εξάλειψή τους.

17) Οι κύριες συντάξεις που εκ-
δίδονται από τις 13/5/2016 και µετά, 
σύµφωνα µε τον νόµο 4387/2016, εί-
ναι µειωµένες µεσοσταθµικά κατά 
τουλάχιστον 20% έως 35%.

7. Εκτός από την προσωπική δι-
αφορά, ποιες άλλες εκκρεµότητες 
κληρονόµησαν οι ασφαλισµένοι από 
τον ν. Κατρούγκαλου;

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κληρο-
νόµησε στην επόµενη:

- Πάνω από 1.050.000 εκκρεµείς 
συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές 
εκκρεµότητες.

- ‘Αφησε 487 εκατοµµύρια ευρώ 
ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πάνω από 
142.000 εν αναµονή συνταξιούχους.

- ‘Αφησε έναν ΕΦΚΑ σε πλήρη 
αποδιοργάνωση, που εξέδιδε µόλις 
900 συντάξεις την ηµέρα, ενώ σή-
µερα εκδίδονται 1.250 συντάξεις την 
ηµέρα.

- Παρέδωσε έναν µηχανισµό έκ-
δοσης συντάξεων, µε µέσο χρόνο έκ-
δοσης µίας σύνταξης τους 19 µήνες. 
Σήµερα, ο µέσος χρόνος έκδοσης µί-
ας σύνταξης του 2023 ανέρχεται σε 
60 ηµέρες».
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A
ντιμέτωπες με εξαι-
ρετικά σύνθετες και 
επείγουσες επιλογές 
πολιτικής που θα κα-

θορίσουν την πορεία τους το 2023 
και μετέπειτα βρίσκονται οι επι-
χειρήσεις παγκοσμίως. Αυτό προ-
κύπτει από την τελευταία έκδο-
ση της τακτικής έκθεσης της ΕΥ, 
Geostrategic Outlook 2023.

Η έκθεση προσδιορίζει 10 
ισχυρές, αλληλοεξαρτώμενες πα-
γκόσμιες τάσεις που προκύπτουν 
από τις εξελίξεις των τελευταίων 
ετών και θα επηρεάσουν καθορι-
στικά το επιχειρηματικό περιβάλ-
λον το 2023.

1. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, 
οδήγησε στη μεγαλύτερη με-

τατόπιση των γεωπολιτικών σχέ-
σεων μετά το τέλος του Ψυχρού 
Πολέμου, με σημαντικές επιπτώ-
σεις για την Ευρώπη, και, δυνη-
τικά, σε περίπτωση περαιτέρω 
κλιμάκωσης, για την παγκόσμια 
ειρήνη, αλλά και την εσωτερική 
σταθερότητα στη Ρωσία.

2. Το παγκόσμιο σύστημα συ-
νεργασίας μεταξύ των ισχυ-

ρών πόλων του πλανήτη δίνει τη 
θέση του σε εντεινόμενο ανταγω-
νισμό και τη σταδιακή αποσύνδε-
ση των οικονομιών των ΗΠΑ και 
της Ευρώπης από αυτήν της Κίνας. 
Και στις δυο όχθες του Ατλαντικού 
υιοθετούνται πολιτικές για τη μεί-
ωση της εξάρτησης από την Κίνα 
και τον περιορισμό της πρόσβασης 
της Κίνας σε τεχνολογίες στρατη-
γικής σημασίας, ενώ το Πεκίνο 
επιδιώκει την ενίσχυση της στρα-
τηγικής αυτάρκειας.

3. Ενώ η μετάβαση σε ένα διπο-
λικό κόσμο εντείνει την πίε-

ση στις μικρότερες οικονομίες να 
ευθυγραμμιστούν με ένα γεωπολι-

τικό μπλοκ, μια σειρά από μεσαί-
ου μεγέθους παγκόσμιες δυνάμεις 
επιλέγουν να διαφοροποιηθούν 
και να αυξήσουν τη διαπραγμα-
τευτική τους ισχύ. Χαρακτηριστι-
κά παραδείγματα η Ινδία, η Βρα-
ζιλία, η Σαουδική Αραβία και η 
Τουρκία.

4. Η επιδίωξη της οικονομι-
κής αυτάρκειας, ιδιαίτερα 

σε στρατηγικούς τομείς της οικο-
νομίας, αναδεικνύεται σε κεντρι-
κή στρατηγική επιλογή για τις με-
γάλες δυνάμεις του πλανήτη. Στην 
ΕΕ προχωρά η υλοποίηση της 
ατζέντας στρατηγικής αυτονομίας, 
στις ΗΠΑ, ο Νόμος για τη Μείω-
ση του Πληθωρισμού (Inflation 
Reduction Act) επιδιώκει την ενί-
σχυση της εγχώριας παραγωγής 

ενέργειας, ενώ στην Κίνα η πο-
λιτική της «διπλής κυκλοφορίας» 
(Dualcirculation) προτεραιοποιεί 
την εγχώρια κατανάλωση, επιδι-
ώκοντας, όμως, να διατηρήσει την 
οικονομία ανοιχτή σε ξένες επεν-
δύσεις.

5. Η τεχνολογία αναδεικνύεται 
σε κεντρικό πεδίο γεωπολι-

τικού ανταγωνισμού. Ο πόλεμος 
στην Ουκρανία έχει ουσιαστικά 
αποκόψει τη Ρωσία από τις τεχνο-

λογίες των αναπτυγμένων αγο-
ρών, ενώ μια σειρά από χώρες, με 
επικεφαλής τις ΗΠΑ, την ΕΕ και 
την Ιαπωνία, επιδιώκουν να περι-
ορίσουν περαιτέρω την πρόσβαση 
της Κίνας σε κρίσιμες τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ημια-
γωγών.

6. Η ενεργειακή αυτάρκεια 
εκτοξεύεται στην κορυφή της 

ατζέντας των κυβερνήσεων, ιδιαί-
τερα στην Ευρώπη. Οι περισσό-
τερες οικονομίες αναζητούν νέες 
εμπορικές συνεργασίες στην ενέρ-
γεια ενώ, παράλληλα, επιδιώκουν 
την αύξηση της εγχώριας παραγω-
γής, επενδύοντας στις ΑΠΕ, αλλά 
και στρεφόμενες ξανά στα ορυκτά 
καύσιμα και την ατομική ενέργεια.
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Πως θα επηρεάσουν
το επιχειρηματικό
περιβάλλον το 2023
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Ισχυρές, αλληλοεξαρτώμενες παγκόσμιες τάσεις
που προκύπτουν από τις εξελίξεις των τελευταίων ετών 

Όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις το 2023 αναμένεται να οδηγήσουν
σε ένταση του πληθωρισμού, αυξάνοντας το κόστος του κεφαλαίου,

της ενέργειας, της εργασίας και των πρώτων υλών.



7. Οι κυβερνήσεις και οι επιχει-
ρήσεις υιοθετούν πολιτικές 

διαφορετικών ταχυτήτων για το 
ESG, επιβεβαιώνοντας ότι η πο-
ρεία για την επίτευξη των στόχων 
για το περιβάλλον, την κοινωνία 
και τη διακυβέρνηση δε θα είναι 
πάντα ευθύγραμμη. Η ενεργειακή 
κρίση ενδέχεται να καθυστερήσει 
την πράσινη μετάβαση, ενώ έρ-
χονται στην επιφάνεια διλήμματα 
μεταξύ του στόχου της ενεργεια-
κής μετάβασης και της βιωσιμό-
τητας των κοινοτήτων που εξαρ-
τώνται από τα ορυκτά καύσιμα. 
Στα ζητήματα διακυβέρνησης, η 
Ευρώπη θα συνεχίσει να πρωτο-
στατεί στις πρωτοβουλίες κανό-
νων για τις μη-χρηματοοικονομι-
κές αναφορές.

8. Το παράδοξο του στασιμο-
πληθωρισμού. Ο υψηλός 

πληθωρισμός που πυροδότησαν 
οι αυξήσεις στο κόστος της ενέρ-
γειας, των τροφίμων και των βα-
σικών εμπορευμάτων, οδήγησε 
σε συνεχείς αυξήσεις των επι-
τοκίων από τις κεντρικές τράπε-
ζες, ωθώντας, πιθανότατα, αρ-
κετές οικονομίες σε ύφεση το 
2023. Οι υπερχρεωμένες οικο-
νομίες αναμένεται να αντιμετω-
πίσουν σημαντικές προκλήσεις 
από την αύξηση του κόστους δα-
νεισμού, ενώ οι αναδυόμενες 
αγορές θα πληγούν, επίσης, λό-
γω της υψηλής συμμετοχής των 
τροφίμων και της ενέργειας στις 
καταναλωτικές δαπάνες των νοι-
κοκυριών.

9. Το κόστος των τροφίμων εν-
δέχεται να οδηγήσει σε πο-

λιτική αστάθεια. Οι τιμές των τρο-
φίμων εκτοξεύτηκαν σε ιστορικά 
υψηλά επίπεδα τον Μάρτιο του 
2022, ενώ το ένα τρίτο του παγκό-
σμιου πληθυσμού εξακολουθεί να 
μην έχει πρόσβαση σε επαρκείς 
ποσότητες τροφίμων. Η μείωση 
της παγκόσμιας προσφοράς λιπα-
σμάτων, σιταριού και μαγειρικών 
ελαίων εξαιτίας του πολέμου στην 
Ουκρανία, σε συνδυασμό με ολο-
ένα και συχνότερα ακραία καιρι-
κά φαινόμενα, θα δημιουργήσουν 
σοβαρά προβλήματα για οικονομί-
ες, όπως η Αίγυπτος, η Ινδονησία, 
το Πακιστάν και ο Λίβανος, αλλά 
και χώρες της υποσαχάριας Αφρι-
κής, οδηγώντας σε κοινωνικές 

εντάσεις και ενισχύοντας τις μετα-
ναστευτικές ροές.

10. Το 2022 σηματοδότησε 
την άνοδο της αριστεράς 

στην εξουσία σε χώρες της Λατινι-
κής Αμερικής, όπως η Βραζιλία, η 
Κολομβία, η Χιλή και το Περού, 
μετά την Αργεντινή και το Μεξικό. 
Οι νέες κυβερνήσεις θα κληθούν 
να αντιμετωπίσουν τα έντονα οικο-
νομικά και κοινωνικά προβλήμα-
τα, που δεν μπόρεσαν να διαχει-
ριστούν επαρκώς οι προκάτοχοί 
τους, σε ένα περιβάλλον χαμηλών 
ρυθμών ανάπτυξης και υψηλού 
δημόσιου χρέους. Μια ενδεχόμε-
νη αποτυχία τους θα οδηγήσει την 
περιοχή σε μια νέα περίοδο πολι-
τικής αστάθειας.

Σύμφωνα μα την έρευνα, οι 
σύνθετες αυτές προκλήσεις θα 
επηρεάσουν με διαφορετικό τρό-
πο και ένταση τους τομείς της πα-
γκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο, 
πέντε βασικές στρατηγικές θα πρέ-
πει να αποτελέσουν προτεραιότη-
τα για τη μεγάλη πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων:
1. Διαχείριση του αυξημένου κό-
στους. Όλες οι γεωπολιτικές εξελί-
ξεις το 2023 αναμένεται να οδηγή-
σουν σε ένταση του πληθωρισμού, 
αυξάνοντας το κόστος του κεφα-
λαίου, της ενέργειας, της εργασίας 
και των πρώτων υλών. Οι επιχει-
ρήσεις θα πρέπει να αναζητήσουν 
προληπτικά τρόπους διαχείρισης 
του αυξημένου κόστους, να επα-
νεξετάσουν τις εφοδιαστικές τους 
αλυσίδες, να ενισχύσουν την ενερ-
γειακή τους αποτελεσματικότητα 
και να επιταχύνουν την απεξάρτη-
σή τους από τον άνθρακα.
2. Επανεξέταση του οικοσυστή-
ματος των προμηθευτών. Όλες οι 
ισχυρές τάσεις του 2022 θα συνε-
χίσουν να επηρεάζουν τις αλυσί-
δες εφοδιασμού για δεύτερη συ-
νεχή χρονιά. Ιδιαίτερα στον τομέα 

της τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να επαναξιολογήσουν 
τους συνεργάτες τους και το βαθμό 
έκθεσής τους σε κινδύνους και να 
μεταφέρουν τις αλυσίδες εφοδια-
σμού σε ασφαλέστερες περιοχές, 
συνυπολογίζοντας και τους παρά-
γοντες βιωσιμότητας και ESG.
3. Διερεύνηση ευκαιριών σε «φι-
λικές» αγορές. Τα παγκόσμια επι-
χειρηματικά μοντέλα θα πρέπει 
να επανεξεταστούν, καθώς οι γε-
ωπολιτικές εκτιμήσεις υπερισχύ-
ουν πλέον συχνά, έναντι των κα-
θαρά οικονομικών εκτιμήσεων. 
Τη στιγμή που οι κυβερνήσεις 
παρέχουν σημαντικά κίνητρα για 
την ενίσχυση της στρατηγικής αυ-
τάρκειας των οικονομιών τους, οι 
επιχειρήσεις οφείλουν να εξετά-
σουν ευκαιρίες ανάπτυξης και 
επενδύσεων στις εγχώριες αγο-
ρές τους.
4. Ευθυγράμμιση της στρατηγικής 
με τις προτεραιότητες των ενδια-
φερομένων μερών. Οι επικεφα-
λής των επιχειρήσεων πρέπει να 
διαχειριστούν προληπτικά τους 
αναδυόμενους πολιτικούς κιν-
δύνους, εξετάζοντας και κατανο-
ώντας τον τρόπο με τον οποίο η 
λειτουργία τους επηρεάζει τα ενδι-
αφερόμενα μέρη και οι γεωπολι-
τικές εξελίξεις διαφοροποιούν τις 
προτεραιότητες και τις προσδοκίες 
τους, με στόχο να διαμορφώσουν 
μια στρατηγική ανάπτυξης που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές.
5. Σχεδιασμός βάσει σεναρίων. 
Η αποτελεσματική διαχείριση της 
γεωπολιτικής αβεβαιότητας προϋ-
ποθέτει τη συστηματική ανάλυση 
εναλλακτικών σεναρίων. Στις ση-
μερινές συνθήκες, ακόμη και το 
επικρατέστερο σενάριο μπορεί να 
διαψευστεί. Απαιτείται, συνεπώς, 
μια σειρά από εναλλακτικά σενά-
ρια που θα βασίζονται σε εναλλα-
κτικές παραδοχές για το παγκό-
σμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

25
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR

EEΣάββατο 28 & Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/
Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οδήγησε στη 
μεγαλύτερη μετατόπιση των γεωπολιτικών 
σχέσεων μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, 
με σημαντικές επιπτώσεις για την Ευρώπη, και, 
δυνητικά, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, 
για την παγκόσμια ειρήνη, αλλά και την 
εσωτερική σταθερότητα στη Ρωσία.



Η
Eva Mli, travel blogger, 
µοντέλο και content 
creator, σαρώνει στο 
Only Fans όπου ξεση-

κώνει τους θαυµαστές της µε τα βί-
ντεο και τις φωτογραφίες της, κάτι 
που µεταφράζεται σε τρελά κέρδη.

Η παρουσία της στα κοινωνι-
κά δίκτυα έντονη, το λογότυπό της 
σε ροζ χρώµα µε ένα µήλο στη µέ-
ση και οι παρουσίες της αν µη τι άλ-
λο εντυπωσιακές, είτε σε κάποιο 
τζακούζι είτε σε κάποια παραλία 
σε έγχρωµες ή πιο καλλιτεχνικές 
ασπρόµαυρες φωτογραφίες.

Οι στατιστικές του Only Fans τής 
δίνουν την πρώτη θέση στη δηµιουρ-
γία περιεχοµένου, παρότι η ίδια δεν 

έχει ως αποκλειστική ασχολία της το 
Only Fans αλλά ασχολείται επιχει-
ρηµατικά και µε το µάρκετινγκ. Σε 
κάθε περίπτωση υπάρχουν, όπως 
λέει, µήνες που τα κέρδη είναι µυθι-
κά, ακόµα και 10.000 ευρώ τον µήνα 
από τη δηµοφιλή πλατφόρµα.

«Μπορώ να κάνω τα πάντα. Και 
δεινόσαυρος έχω ντυθεί, ο καθένας 
µε ό,τι θέλει ερεθίζεται. Βγάζω αρκε-
τά για να ζω αξιοπρεπώς. Κάποιους 
µήνες µπορεί να είναι πενταψήφιο.

«Πίξελ πουλάω,
όχι το σώµα µου»
Ο χαµός του Only Fans τραβάει σαν 
το µέλι τα κορίτσια που βλέπουν 
έναν τρόπο να βγάλουν εύκολα και 

γρήγορα χρήµατα. Τα µεγαλύτερα 
mainstream έντυπα κατακλύζονται 
από τέτοιες ιστορίες. «Πριν δηµιουρ-
γήσει ένα από τα πιο επιτυχηµένα 
OnlyFans προφίλ στην Ελλάδα, τη 
συνδροµητική πλατφόρµα που επι-
τρέπει το σεξουαλικό περιεχόµενο, 
η Εύα, 28 ετών σήµερα, θήτευε στη 
διαφήµιση. Με σπουδές στο Μάρ-
κετινγκ και την Επικοινωνία, εργα-
ζόταν 12ωρα για 600 – 700 ευρώ. Η 
Εύα δεν αυτοπροσδιορίζεται ως σε-
ξεργαζόµενη. «Πίξελ πουλάω, όχι το 
σώµα µου», λέει.

Η πλατφόρµα έχει, όπως φαί-
νεται, χώρο και πελάτες για όλους. 
Κάθε κορίτσι έχει το κορµί της µε 
της ιδιαιτερότητές του, το κοινό του 

µε τα γούστα του και τη φιλοσοφία 
του που του καθορίζει την πορεία 
του. Κάθε κορίτσι διαχειρίζεται και 
τα τρία όπως νοµίζει και πορεύεται 
όπως καταλαβαίνει.

«Γελάω µε το τι θα πει ο κόσµος. 
Πόσο θα ζήσω; Μετά, ούτε που θα 
µε θυµάται κανένας. Εγώ θα µου 
εξασφαλίσω µια καλή ζωή, όχι αυ-
τός που θα µε κρίνει. Όταν συνειδη-
τοποίησα ότι θα δουλεύω 9 – 5 κάθε 
µέρα και θα ανοιγοκλείσω τα µάτια 

και θα έχω βγει στη σύνταξη, τρό-
µαξα».

Άλλες πάλι κοπέλες µπορεί να 
τρόµαζαν να βρεθούν στη θέση που 
είναι τώρα η Εύα αφού την ώρα που 
χιλιάδες ξεκινούν την παρουσία τους 
στο Only Fans, εκατοµµύρια µέ-
νουν εκτός της πλατφόρµας δείχνο-
ντας πως δεν βλέπουν όλοι µε τον 
ίδιο τρόπο τα πράγµατα στη ζυγαριά 
ακόµα και αν όλα εξαντλούνται στον 
ψηφιακό κόσµο.
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Γιατί έβαλε τα κλάματα
ο Γκουντάρας
Ο Γρηγόρης Γκουντάρας δεν µπόρεσε να 
συγκρατήσει την έντονη συγκίνησή του, όταν 
προβλήθηκε στην εκποµπή που συµµετέχει, βίντεο 
µε παίκτη του ΜasterChef που κέρδισε τον καρκίνο. 
Το κλιπ προβλήθηκε στο «Super Κατερίνα» και 
η εµπειρία του Γιώργου Λουκά, ο οποίος έδινε 
µάχη επί δύο χρόνια µε τον καρκίνο, «λύγισε» τον 
παρουσιαστή, ο οποίος έχασε την µητέρα του από 
καρκίνο. Όταν ξέσπασε σε κλάµατα, η Κατερίνα 
Καινούργιου του ζήτησε πολλές φορές «συγγνώµη» 
και παράλληλα, ζήτησε από τους συναδέλφους της 
να µην αναφερθούν καθόλου στο συγκεκριµένο 
γεγονός. «Συγγνώµη, συγγνώµη. Παιδιά να σας 
πω κάτι, δεν θέλω να µπω σε αυτή την διαδικασία. 
Επειδή έχει συγκινηθεί και ο Γρηγόρης και είναι µια 
πολύ δύσκολη κατάσταση, προτιµώ να µιλήσουµε για 
το MasterChef» ανέφερε η παρουσιάστρια.

Only Fans: Η δημοφιλέστερη
Ελληνίδα της εφαρμογής βγάζει
έως και 10.000 ευρώ τον μήνα

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος δήλωσε πρόσφατα πως είναι 
ερωτευµένος, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν από νυχτερινή 
του έξοδο, «πρόδωσαν» το όνοµα της νέας του αγαπηµένης.

Ωστόσο, ο νικητής του Survivor 
2017, αποφάσισε να επιβεβαιώσει 
από µόνος του όσα ακούγονται το τε-
λευταίο διάστηµα. Πιο συγκεκριµένα, 
ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram, στο 
οποίο βρίσκεται µέσα στο αυτοκίνητο 
µε τη σύντροφό του, ∆ήµητρα Βαµβα-
κούση. Το συγκεκριµένο κλιπ είχε δη-
µοσιεύσει πρώτα στον λογαριασµό της 
η ∆ήµητρα Βαµβακούση κι εκείνος το 
αναδηµοσίευσε, µη θέλοντας πλέον να 
κρύβει τον έρωτά του.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος διασκέ-
δασε τις προάλλες στο νυχτερινό κέ-
ντρο που εµφανίζεται η Νατάσα Θεο-
δωρίδου και µαζί του ήταν, η νέα του 
σύντροφος. Σε συνέντευξή του στην 
εκποµπή «Με αγάπη Χριστιάνα» τον 
περασµένο Νοέµβριο, ο Ντάνος είχε δηλώσει για την προ-
σωπική του ζωή: «Είναι επικίνδυνος ο έρωτας, αλλά εξαρτάται 
και σε τι ηλικία θα σου έρθει. Αν είσαι στα 15-30, που ακόµα 
ψάχνεις τον εαυτό σου, µπορεί να καταστραφείς. Ο πραγµα-
τικός έρωτας σε αναζωογονεί και σου κάνει ένα restart. Είµαι 
ερωτευµένος. Λεπτοµέρειες δεν χρειάζεται να δώσω».

Ποια είναι
η ∆ήµητρα Βαµβακούση
Η 27χρονη αθλήτρια, είναι απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ και συµ-
µετείχε στο Survivor 2019, όπου κατάφερε να φτάσει µέχρι 
τον τελικό, αλλά ηττήθηκε από την Κατερίνα ∆αλάκα. ∆ου-

λεύει ως γυµνάστρια και το προφίλ της στο Instagram µε-
τρά σχεδόν 100 χιλιάδες followers.

H ∆ήµητρα Βαµβακούση είχε διαγωνιστεί το 2015 στα 
Πελοποννησιακά Καλλιστεία στο Λουτράκι, κατακτώντας 
τον τίτλο της Μις Πελοπόννησος. Λίγους µήνες αργότερα 
όµως και για άγνωστους λόγους, η διοργάνωση αποφάσισε 
να της αφαιρέσει τον τίτλο, δίνοντάς τον στην αµέσως επό-
µενη επιλαχούσα.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος με
τη νέα του σύντροφο – Ποια είναι



Η τηλεοπτική σειρά «Μην αρχίζεις τη µουρµού-
ρα» επιστρέφει αύριο Κυριακή 29 Ιανουαρίου, στις 
20:00, µε νέα διπλά επεισόδια. Ο Κανάτης µαθαίνει 

ότι η Μένη τον χώρισε για κάποιον άλλο και απο-
φασίζει µε τη βοήθεια του Άγγελου και της Βέλης 
να γνωρίσει καινούριες κοπέλες… Ο Ηλίας εµφανί-

ζει όλα τα συµπτώµατα του κρυολογήµατος: συνάχι, 
πόνο στο λαιµό, δέκατα. Είναι όµως ένα απλό κρυ-
ολόγηµα ή ένας νέος, επικίνδυνος ιός; Ο Βαγγέλης 
γνωρίζει τη Νανά την εκδότρια της Βούλας και, για 
πρώτη φορά στη ζωή του, τον βαράει ο έρωτας κα-
τακούτελα! Βούλα και Μηνάς δεν ξέρουν πώς να τον 
συνεφέρουν… Η Σοφία έρχεται µε το µωρό στο σπί-
τι για πρώτη φορά και βγαίνουν όλες οι φοβίες του 
Μπάµπη. Πάνω από όλα όµως φοβάται να το πά-
ρει αγκαλιά. Μέχρι που… Η Μένη αναγκάζεται να 
αποκαλύψει στην Καίτη και τον Ηλία ότι δεν είναι 
πια µε τον Παπαναστάση. Αλλά τελικά, ποιος χώ-
ρισε ποιον; Ο Άγγελος και η Βέλη αποφασίζουν να 
γιορτάσουν την επέτειό τους µόνοι στο σπίτι, όµως 
τίποτα δε θα πάει όπως το ‘χουν σχεδιάσει…

Τα σχέδια Βούλας και Μηνά, να αποµακρύ-
νουν τον Βαγγέλη από τη Νανά, δεν πάνε όπως 
τα υπολόγισαν και ο Βαγγέλης πέφτει θύµα ξυλο-
δαρµού από κάποιον που… δεν υπάρχει. Η Ξέ-
νια είναι σίγουρη πως θα την καλέσει για συνέ-
ντευξη µια γνωστή δηµοσιογράφος στην ΕΡΤ3. 
Η πραγµατικότητα όµως είναι άλλη...
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Θοδωρής Αθερίδης:
Θέλω στον τάφο
μου να γράφει...
ρε παιδιά ο
Θοδωρής κουνιέται

Η 
ερωτική σχέση µετα-
ξύ Καρολίνας και Μά-
ριου στο «Survivor 
All Star» συνεχίζει 

να απασχολεί την επικαιρότητα. Ο 
κολλητός φίλος του Κύπριου παί-
κτη, Andrew S, εµφανίστηκε στην 
εκποµπή «Super Κατερίνα» και 
σχολίασε όσα είδε στην τηλεόρα-
ση, ενώ επιβεβαίωσε πως ο Μά-
ριος Πρίαµος Ιωαννίδης, έχει σχέ-
ση µε την τραγουδίστρια Ελευθερία 
Ελευθερίου.

Πιο συγκεκριµένα ανέφερε: 
«∆εν µου φάνηκε σωστό αυτό που 
είδα µε τον Μάριο και την Καρολί-
να. Ο Μάριος Πρίαµος Ιωαννίδης 
είναι φίλος µου όπως είναι και ο 
Μπο, και ο Σάκης Κατσουλης είναι 
φίλος µου. Βιαστήκαµε να κρίνουµε 
χωρίς να ξέρουµε τις θέσεις τους. Ο 
Ατζούν µας δείχνει αυτά που θέλου-
µε να δούµε. Όπως σας είπα, δεν το 
θεωρώ σωστό και δεν το υποστηρί-

ζω αυτό που έκανε ο Μάριος» και 
στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Πλέον δεν κρίνουµε τους παί-
κτες για την αγωνιστικότητά τους 
αλλά για τη ζωή τους έξω και τι κά-
νουν µέσα, µε ποιον φιλήθηκαν 
κτλ. Μέσα σε αυτό θίγονται οικο-
γένειες… Πιστεύω ότι το βίντεο 
αυτό, δεν το έχουν δει τα παιδιά» 
είπε ο κολλητός φίλος του Μάρι-
ου Πρίαµου.

Απογοητευµένη και ενοχληµένη από τα κα-
µώµατα της Καρολίνας στη ζούγκλα µε τον Μά-
ριο Πρίαµο εµφανίστηκε η Ασηµίνα στο νέο 
επεισόδιο του Survivor.

«Τον Σάκη και την Μαριαλένα δεν τους είχε 
καταγράψει κάποια κάµερα από ό,τι κατάλαβα, 
αλλά τον Μάριο και την Καρολίνα. Οπότε κα-
ταλαβαίνω ότι µπορεί κάποιος να έχει εκτεθεί 
και πάω να προλάβω µια κατάσταση, αλλά µε 

µέτρο πάντα γιατί δεν µου πέφτει λόγος. Τόσο 
όσο. ∆ηλαδή είπα αυτό, κοίταξα στα µάτια την 
Καρολίνα γιατί δεν µου πέφτει και λόγος τι θα 
κάνουν στο κρεβάτι τους, στο σπίτι τους ή οπου-
δήποτε. Απλά επειδή είµαι στον ίδιο χώρο µε 
ένα άτοµο και επειδή γνωρίζω και κάποιον άλ-
λον έξω, δεν θέλω από όλο αυτό να στενοχω-
ρηθεί κάποιος».

«Πριν φύγουµε για να έρθουµε εδώ, γνώρι-

ζα πάρα πολύ καλά κάποια πράγµατα και κατα-
στάσεις και δεν τα γνώριζα µόνο εγώ. Τις γνω-
ρίζουν και δηµοσιογράφοι και άνθρωποι άλλοι 
και πολύς κόσµος. ∆εν νοµίζω ότι είµαι χαζή. 
Κοίταξα στα µάτια την Καρολίνα και της είπα, 
αν συµβαίνει κάτι και υπάρχει, γιατί η ποινή 
δεν πήγε στον Σάκη και στην Μαριαλένα, αλ-
λά ο λόγος του Λιανού ήταν για τον Μάριο και 
την Καρολίνα» είπε χαρακτηριστικά.

SURVIVOR ALL STAR:
Ο κολλητός του Μάριου Πρίαμου 
επιβεβαίωσε τη σχέση του
με την Ελευθερία Ελευθερίου

Για τη σχέση του µε τη 
Σµαράγδα Καρύδη, την παραλίγο 
συνεργασία του µε τον Μάρκο 
Σεφερλή, αλλά και τη σχέση του 
µε την πίστη στον Θεό, µίλησε ο 
Θοδωρής Αθερίδης. Ο ηθοποιός 
έδωσε µία συνέντευξη στην 
εκποµπή «Mega Καληµέρα», όπου 
ανέφερε αρχικά: «Συµβουλεύω 
τη Σµαράγδα για επαγγελµατικά 
θέµατα κι εγώ την συµβουλεύοµαι, 
όπως την κόρη µου και την πρώην 
σύζυγό µου. Η Σµαράγδα θέλει 
σπρώξιµο, θέλει ενίσχυση. Έτσι 
έγινε και µε το ”Celebrity game 
night”, είδαµε την Αµερικανίδα 
και της λέω “θα είσαι καλύτερη”». 
Για τον Μάρκο Σεφερλή σηµείωσε 
πως: «Θα έβλεπα τον µάρκο 
Σεφερλή µε ρόλο σε ταινία µου. 
Σέρνει εάν καράβι του εαυτού 
του, που δεν είναι εύκολο καράβι. 
Είχα γράψει µια ταινία και ήθελα 
ο Μάρκος Σεφερλής να κάνει 
έναν µαγαζάτορα, απλά δεν έγινε 
ποτέ. Θα δούλευα µε τον Μάρκο 
Σεφερλή απλά το brand name 
είναι τόσο µεγάλο, που δεν µπορεί 
να το αφήσει». Για την θρησκεία 
επεσήµανε: «Στους ανθρώπους 
βλέπω µόνο την καλή τους την 
πλευρά. Τα προβλήµατα είναι 
σε εµένα, µέσα µου. Πιστεύω ότι 
η θρησκεία είναι θεραπευτική 
µέθοδος. Για τον πνευµατικό 
µου, θα έπρεπε να κλαίω και να 
οδύροµαι, όταν πέθανε αλλά το 
αντίθετο… χάρηκα για αυτόν, πήγε 
πάντα εκεί που ήθελε. Θέλω στον 
τάφο µου να γράφει ”ρε παιδιά ο 
Θοδωρής κουνιέται”».

Ασημίνα εναντίον Καρολίνας μετά τις πικάντικες αποκαλύψεις

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα: Επιστρέφει με διπλά επεισόδια
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Super League: Η επίθεση
κόβει εισιτήρια, η άμυνα φέρνει τίτλους

Ο Χάαλαντ και η «μάχη»
για το «Χρυσό Παπούτσι»

Αυτό είναι το Top 10 για το «Χρυσό Παπούτσι»:
1. Έρλινγκ Χάαλαντ ................................Μάντσεστερ Σίτι ..........50
2. Αµαχλ Πελεγκρίνο ................................ Μπόντο/Γκλιµτ .......37,5
3. Χάρι Κέιν .......................................................... Τότεναµ ..........30
4. Ρόµπερτ Λεβαντόφσκι ............................. Μπαρτσελόνα ..........26
5. Μποντούρ Αµπντιχολίκοφ Eνερτζέτικ-BGU ....... Mινσκ ..........26
6. Βίκτορ Όσιµεν ....................................................Νάπολι ..........26
7. Κιλιάν Μπαπέ .....................................Παρί Σεν Ζερµέν ..........26
8. Άϊβάν Τόνεϊ ............................................. Μπρέντφορντ ..........26
9. Κιόγκο Φουρουχάσι ..............................................Σέλτι .......25,5
10.Ράιµοντ Κρόλις ..............................................Βαλµιέρα ..........24
-. Ζαίρο ................................................................... Πάφος ..........24
-. Κρίστοφερ Νκουνκού ...........................................Λειψία ..........24
-. Λόρενς Σάνκλαντ ..................................................Χαρτς ..........24
-. Τερέµ Μόφι .........................................................Λοριάν ..........24
-. Τζόναθαν Ντέιβιντ .....................................................Λιλ ..........24
-. Ούγκο  Βέτλεσεν .....................................Μπόντο Γκλιµτ ..........24

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ...τρέχει προς την κατάκτηση του 
πρώτου του «Χρυσού Παπουτσιού», του βραβείου που δίνε-
ται ετησίως στον κορυφαίο σκόρερ στην Ευρώπη. Ο Νορ-
βηγός διεθνής επιθετικός, µε το χατ-τρικ που σηµείωσε στη 
νίκη (3-0) επί της Γουλβς, έφτασε τα 25 γκολ -και τους 50 
βαθµούς-σε 19 αγώνες. Πίσω του στη δεύτερη θέση βρί-
σκεται βρίσκεται ένας άλλος Νορβηγός, ο  Αµάχλ Πελε-
γκρίνο της Μπόντο Γκλιµτ, πρώτος σκόρερ του τελευταίου 
πρωταθλήµατος (2022) της Eliteserien, που ολοκληρώθη-
κε τον Νοέµβριο, µε 25 γκολ και 37,5 βαθµούς. Το βάθρο 
«κλείνει»  ο επιθετικός της Τότεναµ, Χάρι Κέιν  µε 15 γκολ 
και 30 βαθµούς.

Τ
ι χρειάζεται µία οµάδα 
για να κατακτήσει ένα 
πρωτάθληµα; Να είναι 
η πιο επιθετική; Η πιο 

συµπαγής; Η πιο αποτελεσµατική; 
Η πιο συγκεντρωµένη; Η πιο εντυ-
πωσιακή; Κατά καιρούς, είτε εντός 
είτε εκτός συνόρων, τίτλους έχουν 
κατακτήσει σύλλογοι που είχαν εί-
τε ένα είτε περισσότερα από τα πα-
ραπάνω χαρακτηριστικά.  

Η φετινή Super League απο-
δεικνύεται, µέχρι στιγµής, αντάξια 
των προσδοκιών. Τέσσερις σύλ-
λογοι «στριµώχνονται» σε από-
σταση έξι βαθµών, επτά αγωνι-
στικές πριν την ολοκλήρωση της 
κανονικής διάρκειας του πρωτα-
θλήµατος. Στους 45 βαθµούς εί-
ναι ο Παναθηναϊκός (28-10 τα 
γκολ), στους 44 η ΑΕΚ (38-9) 
ενώ από 39 έχουν ΠΑΟΚ (29-11) 
και Ολυµπιακός (33-11). Οι στοι-

χηµατικές εταιρείες δίνουν πρώ-
το φαβορί για την κατάκτηση του 

πρωταθλήµατος την ΑΕΚ (2,15), 
δεύτερο τον Παναθηναϊκό (3,00), 

τρίτο τον Ολυµπιακό (4,50) και τέ-
ταρτο τον ΠΑΟΚ (7,50). Το πόσο 

δίκιο ή άδικο έχουν, θα φανεί τον 
Μάιο. «Η επίθεση κόβει εισιτήρια, 
η άµυνα φέρνει τίτλους», είχε πει 
προ ετών ο Αντρέα Στραµατσιόνι 
(εν έτει 2015), πρώην προπονη-
τής του Παναθηναϊκού. Ο Ελένιο 
Ερέρα, ο άνθρωπος που εισήγα-
γε το Κατενάτσιο στο παγκόσµιο 
ποδόσφαιρο, τόνιζε ότι «αν ο έρω-
τας περνάει απ’ το στοµάχι, τότε οι 
τίτλοι φιλτράρονται µέσα από µια 
ισχυρή άµυνα».  

Αν ισχύουν τα παραπάνω, τό-
τε η ΑΕΚ του Ματίας Αλµέιδα δεν 
έχει και πολλές πιθανότητες να επι-
βεβαιώσει τα προγνωστικά. Όχι 
γιατί δε λειτουργεί σωστά ανασταλ-
τικά, αλλά επειδή σπαταλάει πάρα 
πολλές ευκαιρίες. Ο παρακάτω πί-
νακας, που παρουσιάζει την επιθε-
τική συµπεριφορά των τεσσάρων 
διεκδικητών του τίτλου, αποδεικνύ-
ει του... γραπτού το αληθές.  

Τα στατιστικά που δείχνουν την επιθετική τάση των οµάδων της κορυφής:  

 Γκολ ΑΕΚ 38 ΟΣΦΠ 33 ΠΑΟΚ 29 ΠΑΟ 28
 Προσπάθειες ΑΕΚ 311 ΟΣΦΠ 249 ΠΑΟΚ 224 ΠΑΟ 216      
 Γκολ/Τελ. Προσπ. ΟΣΦΠ 0,1325 ΠΑΟ 0,1296 ΠΑΟΚ 0,1295 ΑΕΚ 0,1222 
 Σουτ Εντός ΑΕΚ 151 ΟΣΦΠ 122 ΠΑΟ 112 ΠΑΟΚ  108 
 Σουτ Εκτός ΑΕΚ 106 ΟΣΦΠ 87 ΠΑΟΚ 75 ΠΑΟ 69 
 Κεφαλιές ΑΕΚ 54 ΠΑΟΚ 41 ΟΣΦΠ 40 ΠΑΟ 35 
 Ασίστ ΑΕΚ 28 ΟΣΦΠ 22 ΠΑΟΚ 18 ΠΑΟ 11 
 Εύστοχα Γεµίσµατα ΑΕΚ 0,3868 ΠΑΟ 0,3567 ΟΣΦΠ 0,3282 ΠΑΟΚ 0,3087 
 Πάσες ΟΣΦΠ 1.123 ΑΕΚ 1.120 ΠΑΟΚ 1.074 ΠΑΟ 986 
 Φάουλ υπέρ ΠΑΟ 299 ΑΕΚ 271 ΠΑΟΚ 250 ΟΣΦΠ 231 
 Ασίστ Χαµένο Γκολ ΠΑΟΚ 14 ΑΕΚ 12 ΟΣΦΠ 7 ΠΑΟ 6 
 Πέναλτι ΠΑΟ 7 ΠΑΟΚ 5 ΑΕΚ 4 ΟΣΦΠ 3 
 Χαµένα Πέναλτι ΟΣΦΠ 2 ΑΕΚ 1 ΠΑΟΚ 1 ΠΑΟ 0 
 Χαµένες Ευκαιρίες ΑΕΚ 17 ΠΑΟΚ 15 ΟΣΦΠ 13 ΠΑΟ 7 
 ∆οκάρια ΠΑΟΚ 9 ΠΑΟ 8 ΟΣΦΠ 7 ΑΕΚ 3 



SPORTS TODAY/

Σ
ηµαντικές ειδήσεις προέκυ-
ψαν από τη συνάντηση που 
είχε ο υφυπουργός Αθλητι-
σµού, Λευτέρης Αυγενάκης, 

µε τους επικεφαλής των επαγγελµατι-
κών πρωταθληµάτων, αναφορικά µε την 
κατανοµή των χρηµάτων που τους αντι-
στοιχούν από την φορολόγηση των κερ-
δών από τα τυχερά παιχνίδια. 

Η πρώτη είδηση αφορά την οριστι-
κοποίηση του ποσού χρηµατοδότησης για 
φέτος, το οποίο ανέρχεται για τις Αθλη-
τικές Ανώνυµες Εταιρείες στα 30,5 εκατ. 
ευρώ (αντίστοιχο θα είναι και το ποσό 
που θα διανεµηθεί στον ερασιτεχνιλό 
αθλητισµό).

Η δεύτερη και σηµαντικότερη εί-

δηση, αφορά τον αποκλεισµό από τη 
χρηµατοδότηση όσων ΑΑΕ δεν έχουν 
εξασφαλίσει από την Επιτροπή Επαγ-
γελµατικού Αθλητισµού το απαραίτητο 
πιστοποιητικό συµµετοχής στο αντίστο-
χο πρωτάθληµα, αλλά και όσως εµπλέ-
κονται σε αναφορές προς την Εθνική 
Πλατφόρµα Αθλητικής Ακεραιότητας, 
για πιθανή συµµετοχή τους σε χειραγω-

γηµένους αγώνες. Στην περίπτωση αυ-
τή, η χρηµατοδότηση των επαγγελµα-
τικών οµάδων αναστέλλεται µέχρι την 
έκδοση πορίσµατος από την ΕΠΑΘΛΑ. 
Εφόσον η Εθνική Πλατφόρµα κρίνει ότι 
µία υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύ-
νησης και αποστείλει το πόρισµα στις 
αρµόδιες αθλητικές αρχές, η αναστολή 
χρηµατοδότησης παραµένει έως ότου 
αποφανθούν τα αρµόδια όργανα.

Το «παρών» στη συνάντηση έδωσαν 
οι πρόεδροι της Super League 2, Λεω-
νίδας Λεουτσάκος, του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέ-
λης Γαλατσόπουλος, και της ΕΣΑΠ, Πα-
ντελής Ταρνατώρος, ενώ δεν προσήλθε 
εκπρόσωπος από τη Super League.
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Εκτός χρηματοδότησης από το στοίχημα
Όσες οµάδες δεν έχουν πιστοποιητικό συµµετοχής ή εµπλέκονται σε αναφορές για χειραγώγηση

Ο Ρομπέρτο
Μαρτίνεθ...
διάδοχος του
Σάντος στην
Πορτογαλία 
Ο Ισπανός  πρώην προπονητής του Βελ-
γίου Ροµπέρτο Μαρτίνεθ ορίστηκε νέος 
προπονητής της εθνικής οµάδας της Πορ-
τογαλίας.  «Εκτιµώ τον ενθουσιασµό και 
τη φιλοδοξία µε την οποία έλαβε ο Μαρτί-
νεθ την πρόσκληση», είπε ο πρόεδρος του 
FPF Φερνάντο Γκόµεζ σε συνέντευξη Τύ-
που καθώς ο Μαρτίνεθ στεκόταν δίπλα του.  

 «Είναι µια σηµαντική στιγµή για την 
εθνική οµάδα», πρόσθεσε.

 «Είµαι χαρούµενος που µπορώ να 
εκπροσωπώ µια από τις πιο ταλαντούχες 
οµάδες στον κόσµο», είπε ο Μαρτίνεθ. «Κα-
ταλαβαίνω ότι υπάρχουν µεγάλες προσδο-
κίε,αλλά καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει 
µια πολύ µεγάλη οµάδα στην οµοαπονδία, 
και µαζί θα πετύχουµε τους στόχους µας», 
πρόσθεσε.

 Ερωτηθείς για το µέλλον του Ρο-
νάλντο στην εθνική οµάδα, ο Μαρτίνεθ εί-
πε ότι θα επικοινωνήσει µε τον 37χρονο, 
ο οποίος τον περασµένο µήνα εντάχθηκε 
στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας Al 
Nassr µε συµφωνία 2-1/2 ετών: «Θέλω να 
επικοινωνήσω µε τους 26 παίκτες που συµ-

µετείχαν στο τελευταίο Παγκόσµιο Κύπελ-
λο. Ο Κριστιάνο είναι παίκτης σε αυτή τη 
λίστα», είπε, προσθέτοντας ότι θα «µιλήσει» 
µε τον επιθετικό, ο οποίος είναι ο κορυφαί-
ος σκόρερ της εθνικής µε 118 γκολ. 

 Ο Μαρτίνεθ  παραιτήθηκε από προ-
πονητής του Βελγίου µετά τον αποκλεισµό 
της οµάδας του από τη φάση των οµίλων 
του Παγκοσµίου Κυπέλλου, λέγοντας ότι 
είχε πάρει την απόφαση να τερµατίσει την 
εξαετή θητεία του πριν από λίγο καιρό, και 
θα έφευγε ακόµα κι αν οι Βέλγοι είχαν στε-
φθεί πρωταθλητές.

 Τερµάτισε µια µακρά περίοδο που 
ήταν επικεφαλής της οµάδας στην οποία 
οδήγησε το Βέλγιο στην κορυφή της πα-

γκόσµιας κατάταξης της FIFA και στην τρί-
τη θέση στο Παγκόσµιο Κύπελλο 2018 στη 
Ρωσία.

 Ο 49χρονος Μαρτίνεθ αντικαθιστά 
τον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος επίσης 
αποχώρησε από την εθνική Πορτογαλίας, 
µετά τον αποκλεισµό-σοκ  από το Μαρόκο 
στα προηµιτελικά του Παγκοσµίου Κυπέλ-
λου στο Κατάρ.

 Ο Σάντος, ο οποίος επικρίθηκε πολύ 
για την τακτική του, έγινε οµοσπονδικός 
προπονητής της Πορτογαλίας το 2014 και 
οδήγησε τη χώρα σε 109 αγώνες. Οι Πορ-
τογάλοι κέρδισαν το Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θληµα το 2016 και το εναρκτήριο Nations 
League της UEFA 2018-19. 

Κούμαν: «Θα είμαι πολύ 
διαφορετικός από τον Φαν Γκάαλ»
Ο Ρόναλντ Κούµαν, διάδοχος του Λουίς Φαν Γκάαλ στον πάγκο της 
εθνικής Ολλανδίας, εξήγησε ότι θα είναι ένας «πολύ διαφορετικός» 
προπονητής από τον προκάτοχό του από άποψη τακτικής. «Η ιδέα 
είναι να επιστρέψουµε στο παλιό σύστηµα, µε τέσσερις αµυντικούς 
και όχι πλέον πέντε όπως στο Παγκόσµιο Κύπελλο στο Κατάρ», 
εξήγησε ο 59χρονος προπονητής που θα δουλέψει «µε τις δικές 
του ιδέες και εµπειρίες».  Ο Κούµαν υπέγραψε συµβόλαιο µέχρι το 
Μουντιάλ 2026 σε Ηνωµένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, δεν 
θεώρησε «αναγκαίο» να έχει µια συζήτηση µε τον Φαν Γκάαλ κατά 
την ανάληψη των καθηκόντων του. «Έµεινε αήττητος στα είκοσι 
µατς στη θέση του. Θα ήταν υπέροχο να το κάνω κι εγώ αλλά θέλω 
να το κάνω διαφορετικά», πρόσθεσε ο νέος προπονητής. «Κατά τη 
διάρκεια του Μουντιάλ, υπήρξαν πολλές φορές που είπα στον εαυτό 
µου:Αυτό πρέπει να αλλάξει!». Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η 
οποία έληξε στο τέλος του Παγκοσµίου Κυπέλλου, ο Φαν Γκάαλ δεν 
έχασε ούτε ένα παιχνίδι σε κανονική διάρκεια ή παράταση, καθώς 
η Ολλανδία αποκλείστηκε µόνο µετά από τη διαδικασία πέναλτι 
στα προηµιτελικά του Παγκοσµίου Κυπέλλου 2022, εναντίον της 
Αργεντινής. Εποµένως, η πρόκληση είναι τροµακτική για τον Κούµαν, 
ο οποίος κάνει τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της «Οράνιε», µε 
στόχο να κερδίσει το έπαθλο του «Nations League» (οι Ολλανδοί 
έχουν προκριθεί στο Final-4 µε Ισπανία, Ιταλία και Κροατία) ή µια 
µεγάλη διοργάνωση», το Euro-2024 στη Γερµανία ή το Παγκόσµιο 
Κύπελλο το 2026. Είχε ήδη εργαστεί ως οµοσπονδιακός  προπονητής 
µεταξύ 2018 και 2020, φτάνοντας στον τελικό του Nations League 
και εξασφαλίζοντας πρόκριση για το Euro 2020. Ωστόσο, δεν είχε 
οδηγήσει την Ολλανδία κατά τη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης, 
προτιµώντας να ενταχθεί στη Μπαρτσελόνα.
Η Γαλλία θα είναι ο πρώτος αντίπαλος της Ολλανδίας στα 
προκριµατικά του Euro 2024, στις 24 Μαρτίου στο Παρίσι.
«Αναγκαστικά παρακολούθησα τους αγώνες της Γαλλίας στο 
Παγκόσµιο Κύπελλο µε ιδιαίτερο µάτι. Με την πεποίθηση ότι θα 
πρέπει να τους αντιµετωπίσουµε µε άµυνα τεσσάρων ατόµων», 
εξήγησε ο Κούµαν.
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λο και περισσότεροι 
οδηγοί αξιοποιούν 
το πρόγραµµα «Κι-
νούµαι Ηλεκτρικά», 

για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού 
οχήµατος, όπως προκύπτει από στοι-
χεία του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας που διαβιβάστηκαν στη 
Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευ-
τικού ελέγχου. Όπως γίνεται γνωστό, 
µε σχετικό έγγραφο, το σύνολο των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κυκλο-
φορούν στην Ελλάδα, έως τέλος Νο-
εµβρίου του 2022, ανέρχεται σε 17.801.

Με τον πρώτο κύκλο της δράσης 
«Κινούµαι Ηλεκτρικά», της οποίας η 
προθεσµία υποβολής αιτήσεων ήταν η 
31η/12/2021, οι αιτήσεις που υποβλή-
θηκαν ήταν περίπου 19.000 (9% αφο-
ρούν αυτοκίνητα, 22% δίκυκλα-τρίκυ-
κλα, 69% ποδήλατα), από τις οποίες 
έως τέλος Νοεµβρίου είχαν εγκριθεί 
περίπου 15.000 και πληρωθεί 8.000. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός ο οποί-
ος έχει δεσµευτεί για τις εγκεκριµένες 
αιτήσεις έως σήµερα είναι 18,5 εκατ. 
ευρώ.

Ο β’ κύκλος της δράσης «Κινούµαι 
Ηλεκτρικά» άρχισε στις 28/7/2022 και 
έχει αναδροµική ισχύ για δαπάνες, οι 
οποίες εκτελέστηκαν από 1/12/2021. 

Με στόχο να αυξηθεί η διείσδυση των 
ηλεκτρικών οχηµάτων ο β’ κύκλος της 
δράσης δίνει υψηλότερα ποσοστά και 
ποσά επιδότησης για τα ηλεκτρικά οχή-
µατα σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, 
τα οποία θα αγοράσουν ή θα νοικιά-
σουν ηλεκτρικά οχήµατα, συγκριτικά 
µε τον α’ κύκλο, και επιπλέον bonus 
για νέους ηλικίας 18-29 ετών. Παράλ-
ληλα, παραµένουν οι επιδοτήσεις για 
έξυπνους οικιακούς φορτιστές, για 
ΑΜΕΑ και πολύτεκνους. Τα στατιστι-
κά του β’ κύκλου στο τέλος Νοεµβρίου 

2022 έχουν ως εξής:
- Υποβληθείσες αιτήσεις: 10.500 

περίπου, εκ των οποίων 28% αφορούν 
αυτοκίνητα, 37% ποδήλατα και 35% δί-
κλυκλα-τρίκυκλα.

- Αιτήσεις που έχουν ενταχθεί σε 
αποφάσεις υπαγωγής: 1.700 περίπου.

- Αιτήσεις που έχουν πληρωθεί: 
300 περίπου.

Ο β’ κύκλος της δράσης δεν πε-
ριλαµβάνει τα ταξί, για τα οποία είναι 
στη τελική φάση προετοιµασίας η δρά-
ση «Πράσινα Ταξί», η οποία χρηµατο-

δοτείται µε πόρους 40 εκατ. ευρώ από 
το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότη-
τας (ΤΑΑ). Η δράση προσβλέπει στην 
αντικατάσταση περίπου 2.000 παλαι-
ών και ρυπογόνων ταξί τεχνολογίας 
EURO 5 ή παλαιότερα µε νέα, αµιγώς 
ηλεκτρικά οχήµατα µε υποχρεωτική 
απόσυρση και καταστροφή του παλαι-
ού οχήµατος.

Αναφορικά µε τις πωλήσεις ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων, σύµφωνα µε τα 
στατιστικά Νοεµβρίου 2022 του Συν-
δέσµου Εµπόρων Αντιπροσώπων Αυ-

τοκίνητων, το 11µηνο Ιανουαρίου - Νο-
εµβρίου 2022 ταξινοµήθηκαν 7.498 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ποσοστό 7,6% 
επί του συνόλου των ταξινοµήσεων.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν από τον 
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κώστα Σκρέκα, σε απάντηση ερώτη-
σης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων 
που είχαν καταθέσει βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Οι βουλευτές είχαν ζητήσει από 
το υπουργείο να ενηµερώσει τη Βου-
λή, για την απορρόφηση του «Κινού-
µαι Ηλεκτρικά».

Η Dacia πέτυχε το μεγαλύτερο μερίδιο στην ιστορία της
στις ευρωπαϊκές πωλήσεις λιανικής
Παρά τις συνεχιζόµενες προ-
κλήσεις της αυτοκινητοβιοµηχα-
νίας, όπως η πανδηµία, η έλλει-
ψη ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων 
και τα προβλήµατα logistics, η 
Dacia σηµείωσε άνοδο πουλώ-
ντας 573.800 οχήµατα το 2022, 
σηµειώνοντας αύξηση 6,8% σε 
σύγκριση µε το 2021. Η µάρκα 
έφτασε, επίσης, σε ένα σηµαντι-
κό ορόσηµο το 2022, καθώς έχει 
πουλήσει 8 εκατοµµύρια οχή-

µατα παγκοσµίως, από το 2004.
Πέρσι, η Dacia πέτυχε 7,6% µε-
ρίδιο αγοράς στην Ευρώπη στις 
πωλήσεις επιβατικών οχηµάτων 
σε πελάτες λιανικής, ενισχύοντας 
τη θέση της για δεύτερη συνεχή 
χρονιά (έχοντας κατακτήσει µε-
ρίδιο 6,2% το 2021). Η µάρκα , 
τέλος, κέρδισε έδαφος στην Ευ-
ρώπη, µε τους όγκους πωλήσε-
ων των επιβατικών να εµφανίζο-
νται κατά 15,4% αυξηµένοι, παρά 

τη συρρίκνωση της αγοράς κατά 
4%.
Στην Ελλάδα, η Dacia πέτυχε 
αύξηση πωλήσεων της τάξης του 
39,7% σε σχέση µε το 2021, ενώ 
το µερίδιό της αυξήθηκε από το 
2,3% το 2021, στο 3% τη χρονιά 
που µας πέρασε. Αξίζει να σηµει-
ωθεί ότι το µερίδιο λιανικής της 
Dacia στην ελληνική αγορά αυ-
ξήθηκε από το 3,1% (2021) στο 
4,4% (2022).

Η Fiat είναι έτοιµη να ανανεώσει την γκάµα της, καθώς 
αποφάσισε να ανανεώσει και να ενισχύσει τα µοντέλα της. 
Θα ξεκινήσει στην αγορά µε ένα νέο οικογενειακού SUV 
που θα βασιστεί στο Fiat Tipo και θα βγει στους δρόµους 
το 2025. Η ιταλική µάρκα που εδώ και 15 χρόνια δεν έδει-
ξε την ανάλογη δραστηριότητα µε νέα µοντέλα, αποφάσισε 
να κάνει την επίθεσή της. Αυτό σηµαίνει ότι θα αλλάξει µέ-
σα στα επόµενα τέσσερα χρόνια τα µοντέλα της, συµπερι-
λαµβανοµένου ενός αναγεννηµένου Punto και του ανανε-

ωµένου Panda. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 
το Tipo ως crossover οικογενειακού µεγέθους, το οποίο 
θα έχει ενσωµατωµένα τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ιστο-
ρίας. Θα στηριχτεί πάνω στην πλατφόρµα CMP/e-CMP, η 
οποία µπορεί να στηρίξει και ηλεκτρική έκδοση. Το Tipo 
που κυκλοφόρησε το 2015. Οι πωλήσεις στην Ευρώπη 
ήταν πάνω από 125.000 µονάδες µόνο το 2016. Αυτή τη 
στιγµή κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Προύσας στην 
Τουρκία. Θα βγει στους δρόµους µέχρι το τέλος του 2025.

Η Fiat είναι έτοιµη να ανανεώσει την γκάµα της

«ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»
17.800 ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 2022
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ΚΡΙΟΣ
Συνοδέψτε τις καλές σας πράξεις και µε 
ωραία λόγια, γιατί αλλιώς θα χαθούν και εί-
ναι κρίµα αφού έχετε την όρεξη µα και µπο-
ρείτε να κάνετε πολλά. Εάν θέλετε να αξιο-
ποιήσετε ευκαιρίες και τις καλές προθέσεις 
των άλλων, αφήστε στην άκρη τις άσχηµες 
συνήθειες που έχετε και τον εγωκεντρικό 
τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς. Η καθη-
µερινότητά σας θα επιβαρυνθεί από µικρές 
αιτίες, κάνοντάς σας να νιώσετε κουρασµέ-
νοι. Μην αφήσετε αυτό το αίσθηµα να κα-
λύψει τις δυνατότητές σας που είναι πολλές.

ΤΑΥΡΟΣ
Εάν θέλετε πραγµατικά να λύσετε τα προ-
βλήµατά σας, χτυπήστε τα στη ρίζα. Αξιο-
ποιήστε τα ταλέντα και τα δυνατότητές σας, 
χωρίς να διαλαλείτε τις γνώσεις σας. Πάρ-
τε σαφείς θέσεις στα γεγονότα και µη µένε-
τε αµέτοχοι ή παρατηρητές. Ακόµα και όταν 
οι άλλοι δεν έχουν τρόπους, εσείς δείξτε κα-
λή συµπεριφορά. Βρείτε τον καλύτερό σας 
εαυτό και αναπτύξτε την ελευθερία δράσε-
ως, µια που η µονοτονία και οι περιορισµοί 
στις σχέσεις δε σας ταιριάζουν. 

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Μπορεί να είστε αρκετά δύσκολοι και να µη 
γίνεστε εύκολα φίλος, αλλά η ετοιµότητα 
του µυαλού σας µπορεί να σας βγάζει από 
την δύσκολη θέση να υποκύπτετε. Λειτουρ-
γήστε µε γνώµονα τη λογική σε όλα τα επί-
πεδα των σχέσεων σας και µην αφήσετε τις 
σκέψεις σας να ξεπηδούν από το ένα πράγ-
µα στο άλλο, χωρίς να υπάρχει λογική σει-
ρά, για να καταλήξετε σε σωστές αποφάσεις 
και συµπεράσµατα. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
∆ώστε χρόνο πρώτα στον εαυτό σας να εξοι-
κειωθεί µε το περιβάλλον και µετά ασχολη-

θείτε µε τις προσωπικές, οικογενειακές και 
εργασιακές σας σχέσεις. Με καθαρό πνεύµα 
και άριστη ψυχολογία, θα πετύχετε θαύµατα 
έως το ακατόρθωτο. Το πλανητικό σκηνικό 
είναι µε το µέρος σας και εσείς πρέπει να το 
υποστηρίξετε µε τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο, µια που η φλογερή επιθυµία και απαίτη-
σή σας είναι «εγώ πάντα πρώτος».

ΛΕΩΝ
Αφεθείτε στη µαγεία του έρωτα και των απο-
λαύσεων και να είστε σίγουροι πως θα βγεί-
τε κερδισµένοι, τόσο εσείς, όσο και αυτοί 
που θα βρίσκονται δίπλα σας. Κάντε ένα δυ-
ναµικό ξεκίνηµα, µια που ο ανταγωνισµός 
τρέχει στις φλέβες σας. Θα καταφέρετε να 
κινηθείτε ακόµα πιο άνετα στο χώρο σας και 
να πετύχετε πολλούς από τους στόχους σας. 
Κάντε τις υπερβάσεις σας και περιφρονήστε 
ότι βρίσκεται ένα σκαλί παρακάτω.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μεθοδεύστε τις κινήσεις σας και να προβεί-
τε στη λήψη σωστών αποφάσεων. ∆ώστε 
µάχη µέχρι εσχάτων για το καθετί και επιτε-
θείτε µε πάθος στους στόχους σας. Ξεκινή-
στε καλύπτοντας τις υποχρεώσεις που έχετε 
απέναντι στην οικογένειά σας, στους φίλους 
αλλά και στον εργασιακό σας χώρο, ώστε να 
µην διαιωνίζονται και εξακολουθούν να σας 
ταλανίζουν. Η απαράµιλλη αυτοπεποίθηση 
που έχετε, σας κάνει να µην αρκείστε στο µέ-
τριο και το λίγο δε σας λέει τίποτα, οπότε ρι-
χτείτε στη µάχη.

ΖΥΓΟΣ
Φορέστε το πιο πλατύ σας χαµόγελο και θα 
καταφέρετε να πείσετε και τον πιο δύσπι-
στο. Ξεπεράστε εµπόδια που δε σας επιτρέ-
πουν να είστε µε κάποιο άτοµο που σας ται-
ριάζει. Αντιµετωπίστε κάποιους από τους 
συνεργάτες σας µε αρκετή δόση χιούµορ. 
Η εµπεριστατωµένη γνώµη που έχετε για 
τα γεγονότα που τρέχουν θα σας βοηθή-
σει. Εάν κάτι σας χαλάει µη ρίχνετε τη δι-
άθεσή σας, απλά υιοθετήστε πιο πρακτικό 
πνεύµα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Μια ενδιαφέρουσα ερωτική σχέση που 
υπάρχει στη ζωή σας, θα σας δώσει µεγά-
λη χαρά. Μη βάλετε σε µεγεθυντικό φακό 
και αναλύετε τη ζωή ενός πολύ καλού σας 
φίλου. Εάν θέλετε να εκτονώσετε τα νεύρα 
σας, κάντε το µε έρωτα και όχι µε καυγάδες 
και φωνές. Στους ανθρώπους που ξέρετε 
ότι έχουν προβλήµατα, φροντίστε να είστε 
µαζί τους ευγενικοί. Οργανώστε τα επαγ-
γελµατικά σας καλύτερα, για να έχετε πε-
ρισσότερο ελεύθερο χρόνο.

ΤΟΞΟΤΗΣ
∆ώστε πρωτοβουλίες και στους άλλους και 
αλλάξτε τη νοοτροπία του δυνατού. Για να 
ισορροπήσετε βρεθείτε µε ένα άτοµα που 
µπορεί να σας βοηθήσει. Κάποια επαγγελ-
µατικά ανοίγµατα που δεν έχετε καλοσκε-

φτεί, θα σας κάνουν επιφυλακτικούς. Φρο-
ντίστε να συνεργαστείτε µόνο µε άτοµα της 
απολύτου εµπιστοσύνης σας. ∆είτε φίλους 
και µην περάσετε το βράδυ σας, κλεισµέ-
νοι στο σπίτι βλέποντας τηλεόραση. Κατα-
πιαστείτε µε κάτι πρακτικό που θα σας κά-
νει να νιώσετε καλύτερα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Προχωρήστε στο µέλλον και µην µένετε 
κολληµένοι σε παρελθούσες καταστάσεις. 
Αφήστε το χρόνο να λειτουργήσει και µην 
κάνετε επιθετική πολιτική. Πίσω από τη δι-
ακριτικότητα και τις αντιδράσεις ενός συνα-
δέρφου, κρύβεται δόλος. Στις σχέσεις που 
έχετε µε ηλικιωµένους συγγενείς, να είστε 
λιγότερο νευρικοί. Οι απόψεις σας θα συ-
ζητηθούν πολύ, αλλά δε θα σχολιαστούν 
αρνητικά. Αφεθείτε στην καθηµερινότητα 
και ξεκουράστε το νου και το σώµα σας.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Πείτε «ναι» στις αλλαγές που σας φέρνει 
αυτή η εβδοµάδα και κάντε την τόσο δη-
µιουργική που δε θα έχει καµία σχέση µε 
τα χρόνια που πέρασαν. Αφήστε το δυνα-
µισµό, το θάρρος και την άφθονη φυσική 
σας ενέργεια να βγει στην επιφάνεια, για 
να ισορροπήσετε και να περιορίσετε τον 
παρορµητισµό που γενικώς σας διακρίνει 
µια και είστε οι πρωτοπόροι του ζωδιακού 
κύκλου. 

ΙΧΘΥΣ
Πρέπει να αναπτύξετε την ανεξαρτησία 
σας, να γίνετε περισσότερο αυτόνοµοι για 
να καταφέρετε επιτυχώς να στηριχθείτε 
στα δικά σας πόδια και όχι στις πλάτες των 
άλλων. Είστε άξιοι να για καταφέρετε και 
δεν έχετε κανέναν απολύτως λόγο να φο-
βάστε. Βάλτε µπροστά τα σχέδιά σας και 
σταµατήστε να έχετε συνέχεια ως πρώτη 
σκέψη το φόβο της αποτυχίας, γιατί εκτός 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συµβεί, χάνεται 
πολύτιµο χρόνο για το µέλλον σας, που δι-
αγράφεται ευνοϊκό. 

Στις 28 η Αφροδίτη περνάει στους Ιχθύς, στην καλύτερή της θέση, αυξάνοντας το συναίσθηµα και βάζοντας τον έρωτα σε πρώτο 
πλάνο. ∆ηµιουργεί νέες ελπίδες σε προσωπικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη φαντασία και βγάζει στην επιφάνεια 
καλλιτεχνικά ταλέντα. Η διαίσθηση θα παίζει σηµαντικό ρόλο,  γι’ αυτό δώστε σηµασία στη συµπεριφορά και τις κινήσεις των 
άλλων για να πάρετε τις σωστές πληροφορίες και να κινηθείτε αναλόγως. 

Ο έρωτας σε πρώτο πλάνο

STAR WARS/28/1-3/2

Από τη
Άντα Λεούση

Αριθµολόγος 
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος

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

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

3131



Ω
ραία… ανεξάρτητη 
Αρχή είναι η Α∆ΑΕ, 
µε τα µέλη της να 
«καταθέτουν ανερυ-

θρίαστα τις κοµµατικές του πεποι-
θήσεις, που όλως τυχαίως είναι ο 
ΣΥΡΙΖΑ!  Μάλιστα, η κυρία Κατε-
ρίνα Παπανικολάου, τακτικό Μέ-
λος της Α∆ΑΕ, είναι «υπερήφανη» 
και σε συνέχεια της αρχικής δήλω-
σής της, ότι θήτευσε στο γραφείο 
του πρώην υπουργού Παιδείας, κ. 
Αριστείδη Μπαλτά, επιβεβαίωσε 
πως υπήρξε και στενή συνεργάτης 
του τότε διοικητή στην ΕΥΠ, πρέ-
σβη Παύλου Αποστολίδη (1999-
2004), µιλώντας στην τηλεόραση 
της ΕΡΤ1.

«Πράγµατι υπήρξα νοµική 
σύµβουλος, αποσπασµένη από 
τον Συνήγορο του Πολίτη, στο 
γραφείο του υπουργού πολιτισµού 
Αρ. Μπαλτά, ο οποίος παραµέ-
νει προσωπικός και αγαπηµένος 
µου φίλος» και συµπλήρωσε πως 
υπήρξε «συνεργάτης σηµαντικών 

ανθρώπων. Έχω υπάρξει κι άλλα 
πράγµατα στη ζωή µου όµως και 
νοµίζω έχω τη δυνατότητα και το 
δικαίωµα να αυτοπροσδιορίζοµαι. 
Έχω υπάρξει συνεργάτης, παρα-
µένω σύζυγος και µητέρα, ωστό-
σο έχω µια προσωπική διαδροµή 
και θα παρακαλούσα πολύ όσους 
ενδιαφέρονται για αυτά να εστιά-
σουν σε αυτό, στην επιστηµονική 
και εργασιακή µου διαδροµή. Τα 
υπόλοιπα δεν αφορούν την ουσία. 
∆εν θα µιλήσω για σεξισµό ούτε 
για επιλεκτικές διαδροµές, αλλά 
νοµίζω ότι το ταυτοτικό µου χαρα-
κτηριστικό δεν είναι η ιδιότητά µου 
ως συνεργάτης του κ. Ράµµου, του 
κ. Μπαλτά ή του κ. Αποστολίδη. 
Τούς εκτιµώ ιδιαιτέρως και νιώθω 
ευγνώµων. Επιτρέψτε µου όµως να 
αυτοπροσδιοριστώ πλέον».

Σε ερώτηση για το αν η Α∆ΑΕ 
δικαιούται νοµικά να δώσει ονό-
µατα ανθρώπων που παρακολου-
θούντο και αν το έκανε αυτό, η κ. 
Παπανικολάου απάντησε συγκε-

κριµένα ότι «το περιεχόµενο των 
επιστολών που διαβίβασε στους 
πολιτικούς αρχηγούς είναι χαρα-
κτηρισµένο ως απόρρητο έγγρα-
φο. Συνεπώς δεν µπορώ να σας µι-
λήσω για το περιεχόµενο ακριβώς 
της επιστολής. Θα πρέπει να ρω-
τήσετε τους ίδιους τους αποδέκτες 
της επιστολής πώς το αξιοποίησαν. 
Από κει και πέρα, ο αρχηγός της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης ως 
ένας από τους αποδέκτες το αξιο-
ποίησε όπως εκείνος κρίνει. ∆εν 
είναι στη δική µου αρµοδιότητα 
ως µέλος της Αρχής».

Υπενθυµίζεται ότι ο Υπουργός 
Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρί-
της, χθες, κατά την διάρκεια της 
οµιλίας του, απηύθυνε στο ΣΥΡΙ-
ΖΑ ερωτήµατα σχετικά µε το αν ο 
κ. Τσίπρας ανέφερε τα ονόµατα έξι 
πολιτών, αν είχε άδεια, εκ µέρους 
τους, για να διαρρεύσει τα προσω-
πικά τους δεδοµένα και αν στην 
επιστολή την οποία κράδαινε χθες, 
αναφέρονταν τα ονόµατα αυτά.

Η κυρία Παπανικολάου περι-
έγραψε ως «υποχρέωση και κα-
θήκον του Προέδρου της Α∆ΑΕ» 
την ενηµέρωση για θέµατα άρσης 
απορρήτου προς τον Πρόεδρο της 
Βουλής, τους αρχηγούς των κοµ-
µάτων και τον Υπουργό ∆ικαιοσύ-
νης. Στη συνέχεια, υπογράµµισε 
ότι «πρόκειται για ατοµική αρµο-
διότητα, συνεπώς είναι απόφαση 
που την λαµβάνει ο πρόεδρος, δεν 
είναι απόφαση που ασκείται συλ-
λογικά, για τον τρόπο που θα επι-
δοθεί το έγγραφο».

Συµπλήρωσε, δε, πως «οι υπό-
λοιποι αρχηγοί προφανώς δεν 
γνώριζαν ότι υπήρχε η πρωτο-
βουλία του προέδρου της Αρχής 
για διαβίβαση αυτής της επιστο-
λής. Γιατί δεν είχαν υποβάλει σχε-
τικό αίτηµα», αναφερόµενη στην 
απόφαση του Προέδρου της Αρ-
χής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών να παραδώσει 
την επιστολή στον κ. Τσίπρα, κ. 
Ράµµου.

H (ΑΝ)ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ
κυρία ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τακτικό µέλος της, υποτίθεται, ανεξάρτητης Αρχής ∆ιασφάλισης Απορρήτου,
συνεργάτης πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και όχι µόνο! 

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