
Δ. Καμπουράκης:
Gallop: Total Recall

Η ολική επαναφορά των δημοσκοπήσεων, 
επιβεβαίωσαν πανηγυρικά την υπεροχή

του κυβερνητικού στρατοπέδου
■ Σελ. 8-9

Α. Κωνσταντάτος:
«Σφάζουν» τον ΣΥΡΙΖΑ 
Κάθε έρευνα της Κοινής Γνώμης

του Νοεμβρίου ήταν και
μια “μαχαιριά” για τον Αλέξη 

■ Σελ. 6-7

Γ. Καντέλης:
O Kύβος ερρίφθη

Τον Μάιο οι δεύτερες κάλπες 
για να μην διαταραχθεί η νέα τουριστική 

περίοδος από το προεκλογικό κλιμα
■ Σελ. 6-7
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και µάς χαροποιεί
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Δικαιολογημένα «τα πήρε» με τους τραπεζίτες ο 
Μητσοτάκης. Αντί να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο 
διαχείρισης των δανείων, οι τύποι με τα μαύρα 
κοστούμια και τα λευκά κολάρα, τα θέλουν όλα.

Απορρίπτουν ακόμη και το «ισπανικό μοντέλο» 
που προβλέπει χρονική επιμήκυνση των δανείων 
μέχρι επτά χρόνια, διετή περίοδο χάριτος και 
επιδότηση επιτοκίων, γιατί λένε ότι κάτι τέτοιο θα 
είχε κόστος για τα μαγαζάκια τους.

Αντί για ρυθμίσεις, λοιπόν, οι τραπεζίτες 
απαιτούν… γέφυρα. Τι είναι αυτή η «γέφυρα»; 

Απλά και κατανοητά να πληρώσει το κράτος! Και 
αυτοί;

Οι τραπεζίτες με τη γέφυρα επιδιώκουν τη 
δημιουργία ενός φορέα που θα πληρώνει με 
δημόσια χρήματα κόκκινα δάνεια χωρίς οι 
τράπεζες να αναλαμβάνουν κανένα απολύτως 
ρίσκο.  Η κυβέρνηση, και ορθώς, είναι έντονα 
αρνητική, εκτιμώντας ότι μία τέτοια πρωτοβουλία, 
θα άφηνε σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα 
και θα λειτουργούσε εις βάρος άλλων αναγκαίων 
μέτρων στήριξης.

Πάντως από το Μαξίμου διαμηνύουν ότι το 
«πραξικόπημα» των τραπεζιτών δεν πρόκειται να 
περάσει.

Και μάλιστα, όπως τόνιζαν με νόημα, η 
κυβέρνηση έχει πολλούς τρόπους για να τους 
αναγκάσει να δεχθούν τις προτάσεις για τη 
διαχείριση των δανείων και την στήριξη του 
κόσμου.

Με άλλα λόγια, αν δεν το κάνουν δεν πρόκειται να 
καλοπεράσουν τα «λευκά κολάρα».

Ερωτικά 
τρίγωνα και... 
μπουνιές 
στην Εθνική 
Σερβίας

■ Σελ. 25



H
στήριξη των ευάλωτων δα-
νειοληπτών πρέπει να κα-
λυφθεί από τα κέρδη των 
ίδιων των τραπεζών είναι 

το µήνυµα εν είδει τελεσιγράφου που 
στέλνει η κυβέρνηση στους επικεφαλής 
των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την 
συνάντηση του µε την Πρόεδρο της ∆η-
µοκρατίας, δεν έκρυψε την ενόχληση του 
για το γεγονός ότι δεν έχουν ανταποκρι-
θεί ακόµα οι τράπεζες στα µέτρα τα οποία 
τους έχει ζητήσει η κυβέρνηση να προχω-
ρήσουν. «Πρέπει να αναλάβουν την ευθύ-
νη που τους αναλογεί να στηρίξουν τα ευ-
άλωτα νοικοκυριά ώστε να αποτρέψουµε 
δηµιουργία νέας γενιάς κόκκινων δανεί-
ων» τόνισε ο πρωθυπουργός και σηµείω-
σε ότι «µια τέτοια πολιτική θα ήταν προς 
όφελος και των ιδίων των τραπεζών πέ-
ραν της στήριξης που πρέπει να δώσου-
µε στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά που δοκι-
µάζονται µε την δόση του δανείου τους».

Η συζήτηση µεταξύ υπουργείου Οι-
κονοµικών και τραπεζιτών είναι σε εξέ-
λιξη προκειµένου να αποφευχθεί µια 
νέα γενιά κόκκινων δανείων και οι ίδιες 
να αναλάβουν το κόστος που τους ανα-
λογεί σε αυτή την κατεύθυνση. Ο εκνευ-
ρισµός και η ενόχληση που υπάρχει 
στην κυβέρνηση οφείλεται και στο γε-
γονός ότι ενώ έσπευσαν να ενσωµατώ-
σουν τις αυξήσεις επιτοκίων της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα δάνεια 
που έχουν χορηγήσει κρατούν σταθερά 

σε πολύ χαµηλά επίπεδα τα επιτόκια κα-
ταθέσεων. «Ήρθε η ώρα να επωµιστούν 
τις ευθύνες τους», τονίζουν κυβερνητικά 
στελέχη που θυµίζουν ότι τα προηγού-
µενα χρόνια στηρίχθηκαν από τους φο-
ρολογούµενους για να σταθούν όρθιες 
και τονίζουν ότι «τώρα θα πρέπει να κα-
λύψουν από τα κέρδη τους την στήριξη 
των πιο ευάλωτων και όχι από τον κρα-
τικό προϋπολογισµό».

Υπενθυµίζεται ότι η κυβέρνηση έχει 
ζητήσει, µεταξύ άλλων, από τις τράπε-
ζες να προχωρήσουν σε 4 µέτρα:
– στη στήριξη στους ευάλωτους δανει-
ολήπτες,
– στη µείωση επιτοκίων χορηγήσεων, 
και
– στην αύξηση στις εγκρίσεις αιτήσεων 

εξωδικαστικού µηχανισµού,
– στο να βάλουν φρένο στο κόστος προ-
µηθειών απλών τραπεζικών συναλλα-
γών.

 
Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει νο-

µοθετήσει ώστε τα υψηλόβαθµα τρα-
πεζικά στελέχη να µην πάρουν κανένα 
bonus για το 2022.

Ο κ. Μητσοτάκης εµφανίστηκε αι-
σιόδοξος στο Προεδρικό Μέγαρο ότι οι 
συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη 
θα έχουν θετική κατάληξη µε τις τράπε-
ζες να υποχωρούν µπροστά στην πίεση 
της κυβέρνησης και να προχωρήσουν 
σε λύσεις που θα είναι προς όφελος δα-
νειοληπτών και καταθετών, αλλά και 
συνολικά της εθνικής οικονοµίας. 

Μήπως να έψαχναν 
αλλού για το Predator;

Editorial

Οι πολίτες δεν έδειξαν και δεν δείχνουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για υποθέσεις υποκλοπών, µια 
«ασθένεια» που έχει «επιβαρυνθεί» εξαιτίας της 
επέκτασης ψηφιακής τεχνολογίας και από την 
οποία πάσχουν κατά καιρούς  κυβερνήσεις και 
εδώ και στο εξωτερικό. 
Προφανώς στον ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιλαµβάνονται ή 
δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι οι «αποκαλύψεις» 
και ο Γρηγόρης ∆ηµητριάδης δεν «πουλάνε». 
Άλλωστε, Ο Γρηγόρης ∆ηµητριάδης παραιτήθηκε 
αναλαµβάνοντας την πολιτική ευθύνη για την 
παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου του 
Νίκου Ανδρουλάκη.
Ο ίδιος δεν γνώριζε για την επισύνδεση, ούτε και 
για τις δραστηριότητες του πρώην διοικητή της 
ΕΥΠ Κοντολέοντος.
Γι’ αυτό και οι ΣΥΡΙΖΑίοι επιδόθηκαν σε 
µια άθλια προσπάθεια λασπολογίας και 
συνωµοσιολογίας, διαµορφώνοντας ένα αφήγηµα 
το οποίο εµφάνιζε τον Γρηγόρη ∆ηµητριάδη ως 
δήθεν εγκέφαλο των υποκλοπών. Το σενάριο 
αυτό που έστησε ο µηχανισµός προπαγάνδας του 
ΣΥΡΙΖΑ κατέρρευσε.
Ο Γρηγόρης ∆ηµητριάδης την περασµένη 
∆ευτέρα, εµφανίστηκε στην Επιτροπή Θεσµών 
γιατί δεν είχε τίποτα να κρύψει, παρά τα «τρολ» της 
Αριστεράς που τον ήθελαν κρυπτόµενο.
Εξήγησε, µάλιστα, ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ούτε 
και θα µπορούσε να είναι ενηµερωµένος για τις 
δραστηριότητες της ΕΥΠ ενώ διαβεβαίωσε ότι 
δεν υπήρξε προµήθεια κακόβουλου λογισµικού.
Βέβαια δεν είναι οι ισχυρισµοί του Γρηγόρη 
∆ηµητριάδη που αποτελούν κόλαφο για τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τα ίδια τα γεγονότα τα οποία 
καταρρίπτουν τη σεναριολογία για δήθεν 
παρακρατικό µηχανισµό που διενεργούσε 
υποκλοπές για το Μαξίµου.
Αν όντως η κυβέρνηση έκανε υποκλοπές, 
τότε πώς γίνεται όλα τα στοιχεία για τις 
παρακολουθήσεις µε Predator να βρίσκονται 
στα χέρια του µηχανισµού προπαγάνδας του 
ΣΥΡΙΖΑ;
Κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί 
που διακινούν τις λίστες µε τους δήθεν 
παρακολουθούµενους, αφήνοντας παράλληλα να 
εννοηθεί ότι έχουν στα χέρια τους και υλικό από 
παρακολουθήσεις.
Μήπως θα πρέπει η ∆ικαιοσύνη να στραφεί 
σε διαφορετικά ιδιωτικά συστήµατα 
παρακολούθησης, γιατί το αφήγηµα για δήθεν 
παρακρατικούς µηχανισµούς έχει αρχίσει να 
καταρρέει µε πάταγο.
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Ενόχληση Μητσοτάκη για το γεγονός ότι το «καρτέλ»
των «λευκών κολάρων» δεν έχει ανταποκριθεί ακόµα

στα µέτρα τα οποία έχει ζητήσει η κυβέρνηση 

TΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ 
στους τραπεζίτες

Του Γιάννη Καντέλη



Τ
ον Απρίλιο του 2019 ο 
Μάνφρεντ Βέµπερ εί-
χε κηρύξει την επίσηµη 
έναρξη της προεκλογι-

κής εκστρατείας του ΕΛΚ για τις 
ευρωεκλογές που ακολούθησαν, 
στην Αθήνα δίπλα στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Σήµερα ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός 
και ο Μάνφρεντ Βέµπερ πρόεδρος 
του ΕΛΚ. 

Η ιστορία, όµως, επαναλαµβά-
νεται και πάλι στην Αθήνα, όπου 
βρίσκονται από χθες και σήµερα 
Σάββατο, είκοσι ηγέτες και αρχη-
γοί κοµµάτων του ΕΛΚ καθώς και 
η πρόεδρος της Κοµισιόν Ούρσου-
λα φον ντερ Λάιεν και συζητούν 
τη στρατηγική της ευρωπαϊκής κε-
ντροδεξιάς ενόψει των σηµαντι-
κών πολιτικών και εκλογικών µα-
χών του 2023 και του 2024.

Το πρώτο κλειστό ραντεβού 
κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊ-
κού Κόµµατος ενόψει των ευρωε-
κλογών του 2024 ξεκίνησε χθες το 
απόγευµα σε µεγάλο ξενοδοχείο 
της Βουλιαγµένης. Η επί της ουσί-
ας έναρξη της προεκλογικής περιό-
δου του ΕΛΚ από την Αθήνα απο-

τελεί άλλη µια ψήφο εµπιστοσύνης 
της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς στον 
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αυτή 
την περίοδο είναι από τους πιο κε-
ντρικούς «παίκτες» της ευρωπαϊκής 
πολιτικής οικογένειας. 

Το ΕPP Leaders Retreat, ένα 
κλειστό διήµερο brainstorming που 
διοργανώνεται µε πρωτοβουλία του 
Μάνφρεντ Βέµπερ και του γενικού 
γραµµατέα του ΕΛΚ Θανάση Μπα-
κόλα, άνοιξε ο πρόεδρος του ΕΛΚ 
και ο Έλληνας πρωθυπουργός, δί-
νοντας το στίγµα για την επόµενη 
πολιτική περίοδο. Σε αυτήν ο στό-
χος είναι η αλληλοϋποστήριξη και η 
συνένωση δυνάµεων της κεντροδε-
ξιάς ενόψει των σηµαντικών εκλογι-
κών αναµετρήσεων του 2023 - στην 
Ελλάδα, την Ισπανία, την Πολωνία 
και τη Φινλανδία - και των ευρεκλο-
γών του 2024.

Οι κρίσιµες εκλογές 
Το ΕΛΚ παραµένει η µεγαλύτερη 
πολιτική οµάδα εντός του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου µε 182 έδρες σε 
σύνολο 751, ωστόσο µετά την επι-
κράτηση της κυρίας Μελόνι στην 
Ιταλία, η ευρωφοβική πολιτική 

οµάδα των Ευρωπαίων Συντηρη-
τικών και Μεταρρυθµιστών (ECR) 
έχει πολύ µεγαλύτερη επιρροή στο 
Συµβούλιο, στο πλαίσιο πάντα της 
ειδικής πλειοψηφίας, καθώς εκ-
προσωπεί περισσότερους πολίτες 
της ΕΕ.

Το παιχνίδι µε τις µουσικές κα-
ρέκλες στην ΕΕ έχει ήδη ξεκινήσει, 
καθώς, αξίζει να σηµειωθεί, ότι και 
η θητεία του νυν προέδρου του Ευ-
ρωπαϊκού Συµβουλίου Σαρλ Μι-
σέλ, αναµένεται να ολοκληρωθεί 
το 2024. Και µπορεί να µην υπάρ-
χουν ακόµα υποψήφιοι για την δι-
αδοχή του κυρίου Μισέλ, ωστόσο 
τους επόµενους µήνες το εν λόγω 
ζήτηµα αναµένεται να κυριαρχήσει 
εντός της ΕΕ.

Προτάσεις Μητσοτάκη
και στο ΕΛΚ
Η παρουσία των ηγετών και της 
προέδρου της Κοµισιόν στην Αθήνα 
µόνον τυχαία δεν είναι. Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης δεν φέρνει προτάσεις 
µόνο στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου, αλλά και στο τραπέ-
ζι του ΕΛΚ, όπου η ευρωπαϊκή κε-
ντροδεξιά φιλοδοξεί να διατηρήσει 

και να αυξήσει δυνάµεις ενόψει της 
µάχης του 2024.

Το «παρών» δίνουν, µεταξύ άλ-
λων, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Ροµπέρτα Μετσόλα, 
ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου και του ΕΛΚ Ντόναλντ 
Τουσκ, ο Πρόεδρος της Ρουµανίας 
Kλάους Γιοχάνις, ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης, οι πρωθυπουργοί 
της Κροατίας Aντρέι Πλένκοβιτς 
και της Σλοβακίας Έντουαρντ Χέ-
γκερ, o καγκελάριος της Αυστρί-
ας Kαρλ Νεχάµερ και ο υπουργός 
Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Τα-
γιάνι.

H συνάντηση, σε ένα διαφο-
ρετικό περιβάλλον και χωρίς τους 
χρονικούς περιορισµούς των συνη-
θισµένων Συνόδων του ΕΛΚ, που 
είθισται να προηγούνται των Ευρω-
παϊκών Συµβουλίων, έδωσε την ευ-
καιρία για πιο ουσιαστικές συζητή-
σεις µεταξύ ηγετών και αρχηγών 
κοµµάτων, οι οποίοι θα συζητήσουν 
ακόµη σηµαντικά ευρωπαϊκά ζητή-
µατα, όπως η οικονοµική διακυβέρ-
νηση, η άµυνα και η ασφάλεια και 
άλλα πολιτικά και θεσµικά θέµατα.
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ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΕΛΚ
Χθες και σήµερα συνάντηση των ηγετών της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς ενόψει

των σηµαντικών πολιτικών και εκλογικών µαχών του 2023 και του 2024.

Νέα επιστολή
της Ελλάδας στον ΟΗΕ:
«Το τουρκολιβυκό
µνηµόνιο
αποσταθεροποιεί
τη Μεσόγειο»
Νέα απάντηση στο παράνοµο 
τουρκολιβυκό µνηµόνιο που υπεγράφη 
στις 3 Οκτωβρίου έδωσε η Ελλάδα 
µε επιστολή που εστάλη στον ΟΗΕ 
στις 17 Νοεµβρίου και στην οποία η 
πρέσβειρα Μαρία Θεοφίλη περιγράφει 
τις ελληνικές θέσεις και εξηγεί γιατί το 
κείµενο που υπέγραψαν η Τουρκία και η 
προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης δεν 
παράγει έννοµα αποτελέσµατα.
Η ελληνική πλευρά επισηµαίνει, επίσης, 
ότι το τουρκολιβυκό µνηµόνιο του 
Οκτωβρίου µπορεί να έχει συνέπειες 
στην περιφερειακή σταθερότητα στη 
Μεσόγειο «και αποσταθεροποιεί την 
ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή».
Στην επιστολή εξηγείται ότι η αποστολή 
της προσωρινής κυβέρνησης της 
Λιβύης βάσει του οδικού χάρτη του 
2020 δεν είναι να εξετάζει νέες ή 
προηγούµενες συµφωνίες ή αποφάσεις 
κατά τρόπο που να βλάπτει τη 
σταθερότητα των εξωτερικών σχέσεων 
του λιβυκού κράτους ή του επιβάλλει 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
«Εποµένως, µια συµφωνία συνεργασίας 
στον τοµέα των υδρογονανθράκων 
εµπίπτει σαφώς στο πεδίο εφαρµογής 
συµφωνιών τις οποίες η εκτελεστική 
αρχή κωλύεται να συνάψει» 
επισηµαίνεται στην επιστολή προς τον 
ΓΓ του ΟΗΕ.
«Η Ελλάδα θα ήθελε να υπογραµµίσει 
ότι κάθε ενέργεια για την εφαρµογή 
του Μνηµονίου που υπεγράφη στις 3 
Οκτωβρίου 2022, η οποία παραβιάζει 
τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας, 
συνιστά παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου και σκόπιµη κλιµάκωση που 
υπονοµεύει τη σταθερότητα στην 
περιοχή» προστίθεται στο κείµενο.
Στην επιστολή, τέλος, η Αθήνα 
αναλαµβάνει την δέσµευση για την 
ειρηνική επίλυση κάθε ζητήµατος που 
αφορά οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών 
µε γειτονικές χώρες της Ανατολικής 
Μεσογείου «µε ειρηνικά µέσα, καλή τη 
πίστει και σύµφωνα µε το ∆ίκαιο της 
Θάλασσας».



E
κλογικός πυρετός επι-
κρατεί σε κοµµατικά 
επιτελεία και υποψηφί-
ους µετά την αναφορά 

του πρωθυπουργού ότι «µυρίζει 
εκλογές», τα σενάρια έχουν φου-
ντώσει τα τελευταία εικοσιτετράω-
ρα και όλοι ψάχνουν την ηµεροµη-
νία που θα στηθούν οι κάλπες. 

Πολλοί σπεύδουν να προεξο-
φλήσουν την ανακοίνωση της ηµε-
ροµηνίας τους δύο πρώτους µή-
νες του νέου έτους κυκλώνοντας 
τις Κυριακές του Μαρτίου και του 
Απριλίου.

Ένα σενάριο είναι η 19η Μαρτί-
ου, µια εβδοµάδα πριν τους εορτα-
σµούς για την απελευθέρωση και 
µε τα Rafale να ετοιµάζονται να πε-
τάξουν πάνω από την παρέλαση. 
Επόµενη, πιθανή ηµεροµηνία εί-
ναι η 9η Απριλίου, µια εβδοµάδα 
πριν το Πάσχα µε τους περισσότε-
ρους να ετοιµάζονται ήδη να µετα-

βούν στα χωριά τους για την Ανά-
σταση. Και στις δύο περιπτώσεις 
οι δεύτερες εκλογές θα πραγµα-
τοποιηθούν εντός του Μαΐου ώστε 
το καλοκαίρι και η έναρξη της νέας 
τουριστικής περιόδου να µην επη-
ρεαστεί από το προεκλογικό κλίµα.

Προς το τέλος της θητείας
Το Μέγαρο Μαξίµου επιχειρεί να 
κλείσει την παραφιλολογία για 
την ηµεροµηνία των εκλογών δια-
µηνύοντας ότι θα πρέπει να ξεχά-
σουν όλοι τους πρώτους µήνες του 
2023, ενώ στην ερώτηση αν αυτό 
ενισχύει τις υποθέσεις για την αρ-
χή της Άνοιξης, σπεύδουν να απα-
ντήσουν ότι «η προεκλογική περί-
οδος θα είναι αγώνας αντοχής» και 

οι κάλπες θα στηθούν προς το τέ-
λος της κυβερνητικής θητείας.

Αυτό επανέλαβε και χθες ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης 
Οικονόµου, ο οποίος είπε ότι «οι 
εκλογές θα διεξαχθούν όσο πιο κο-
ντά στο τέλος της τετραετίας». Μι-
λώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε ότι οι 
εκλογές θα διεξαχθούν «όσο πιο 
κοντά στο τέλος της τετραετίας. ∆εν 
θα µας κατηγορήσει κανείς, αν διε-
ξαχθούν 2-3 µήνες πριν» είπε . Ο 
κ. Οικονόµου υπογράµµισε επίσης 
τη σηµασία και των δυο εκλογικών 
αναµετρήσεων που θα υπάρξουν, 
αν µε την πρώτη δεν σχηµατιστεί 
κυβέρνηση. «Είναι το ίδιο κρίσι-
µες, το ίδιο αποφασιστικές και οι 
δυο εκλογικές αναµετρήσεις».

Σ΄ ότι αφορά την επόµενη µέ-
ρα των εκλογών και για το σχηµα-
τισµό κυβέρνησης, ο κ. Οικονό-
µου, µεταξύ άλλων, τόνισε ότι «τις 
απαντήσεις τις δίνει ο λαός», επι-
σηµαίνοντας ότι η χώρα «χρειάζε-

ται  µια κυβέρνηση, συµπαγή απο-
τελεσµατική, µε κατανόηση της 
παγκόσµιας κατάστασης», όπως 
σήµερα διαθέτει.

Η αναφορά
του πρωθυπουργού 
Η αλήθεια είναι ότι την συζήτηση 
φούντωσε η αναφορά του ίδιου 
του πρωθυπουργού και παρότι τα 
χρονικά περιθώρια για τις εκλο-
γές διαρκώς στενεύουν δεν θέλει 
να χάσει το όποιο περιθώριο αιφ-
νιδιασµού υπάρχει. Ταυτόχρονα, ο 
κ. Μητσοτάκης έχει δείξει στη δι-
άρκεια της θητείας του ότι κινείται 
θεσµικά και επενδύει στη σχέση 
ειλικρίνειας µε το εκλογικό σώ-
µα, οπότε όσοι τον γνωρίζουν κα-
λά επιµένουν ότι το εννοεί όταν λέ-
ει πως οι εκλογές θα γίνουν κοντά 
στην ολοκλήρωση της τετραετίας. 
Μέχρι τότε, όπως λένε όσοι υπε-
ρασπίζονται αυτή την επιλογή, η 
κυβέρνηση έχει να επιδείξει έργο 

Το Μέγαρο Μαξίµου επιχειρεί να κλείσει 
την παραφιλολογία για την ηµεροµηνία των 
εκλογών διαµηνύοντας ότι θα πρέπει να 
ξεχάσουν όλοι τους πρώτους µήνες του 2023

O ΚΥΒΟΣ 
ΕΡΡΙΦΘΗ 
Μάιο
οι δεύτερες 
κάλπες 
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«Η χώρα θα βγει
από τον δύσκολο 
χειµώνα για τον 

οποίον µιλούν όλοι 
χωρίς τριγµούς και 

η κοινωνία όρθια, κάτι 
που θα πιστωθεί στην 

κυβέρνηση», λένε 
στελέχη του Μαξίµου 
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στους πολίτες με την αύξηση των 
συντάξεων, την κατάργηση της ει-
σφοράς αλληλεγγύης και τη νέα 
αύξηση του κατώτατου μισθού. Ση-
μειώνουν, επίσης, ότι η χώρα θα 
βγει από τον δύσκολο χειμώνα για 
τον οποίον μιλούν όλοι χωρίς τριγ-
μούς και η κοινωνία όρθια, κάτι 
που θα πιστωθεί στην κυβέρνηση.

Το καλό ποσοστό 
Μια νίκη, όμως, στις εκλογές δεν 
μοιάζει αρκετή, ελέω της απλής 
αναλογικής. Θα πρέπει να συνο-
δεύεται από ένα ποσοστό που θα 
σηματοδοτεί την δυνατότητα σχη-
ματισμού αυτοδύναμης κυβέρνη-
σης στην δεύτερη κάλπη. «Ο στόχος 
είναι απολύτως εφικτός», διαμηνύ-
ει ο κ. Μητσοτάκης και ποντάρει 
στην υπεροχή έναντι του βασικού 
αντιπάλου του, που είναι ο Αλέ-
ξης Τσίπρας. Είτε πρόκειται για 
τον «καταλληλότερο πρωθυπουρ-
γό» είτε πρόκειται για το δίλημμα 

ποιος μπορεί να διαχειριστεί κα-
λύτερα τις κρίσεις το προβάδισμα 
του κ. Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο. 
Τα στοιχεία των τελευταίων δημο-
σκοπήσεων που δημοσιεύτηκαν εί-
ναι ξεκάθαρα: Σε αυτήν της GPO 
το 43,2% θεωρεί καταλληλότερο 
Πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη 
έναντι 32,4% που θεωρεί καταλλη-
λότεροι τον Α. Τσίπρα. Η Pulse δί-
νει ποσοστό 39% έναντι 28%, αντί-
στοιχα, ενώ σύμφωνα με την Marc 
που κατέγραψε την δημοφιλία  των 
πολιτικών αρχηγών  ο κ. Μητσοτά-
κης συγκεντρώνει 47,8% θετικών 
απόψεων έναντι 33,7% του κ. Τσί-
πρα. Ανάλογη είναι η εικόνα και 
στους ποιοτικούς δείκτες των με-
τρήσεων. Σύμφωνα με την Marc το 

48,1% εμπιστεύεται περισσότερο 
τον νυν πρωθυπουργό στο τιμόνι 
της χώρας έναντι 29,6% τον αρχη-
γό της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
και στο ερώτημα «ποιος μπορεί να 
ωφελήσει περισσότερο ανθρώπους 
σαν εσάς» τα ποσοστά είναι 41,2% 
έναντι 35,5% αντίστοιχα. Ίδια είναι 
η εικόνα και σύμφωνα με την Pulse 
καθώς στο ερώτημα για το ποιος 
από τους αρχηγούς των κομμάτων 
είναι καταλληλότερος να χειριστεί 
τα «καυτά» θέματα της ενεργειακής 
κρίσης, της οικονομίας και της εξω-
τερικής πολιτικής, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης υπερτερεί με μεγάλη δια-
φορά έναντι του Αλέξη Τσίπρα και 
ειδικότερα στα θέματα της εξωτερι-
κής πολιτικής συγκεντρώνει σχε-
δόν διπλάσιο ποσοστό. 

Μητσοτάκης ή Τσίπρας 
Το δίλημμα «Μητσοτάκη ή Τσί-
πρας» που επαναλαμβάνει διαρ-
κώς ο πρωθυπουργός δεν είναι 

αλαζονικό ή ένα επικοινωνιακό τέ-
χνασμα, αλλά στηρίζεται στην ανά-
λυση αυτών των στοιχείων και το 
κυβερνητικό επιτελείο εκτιμά ότι 
καθορίσει την τελική επιλογή ψη-
φοφόρων που αυτή τη στιγμή εμ-
φανίζονται αποστασιοποιημένοι 
από το κυβερνών κόμμα, αλλά 
έχουν θετική γνώμη για τον πρω-
θυπουργό. «Τον κ. Τσίπρα τον κυ-
νηγά το κακό παρελθόν του. Οι πο-
λίτες έχουν εμπειρία πλέον από 
την διακυβέρνηση του και δεν ξε-
γελιούνται με τα τεχνάσματα του 
2015» σημειώνουν συνεργάτες του 
κ. Μητσοτάκη.

Η κυβέρνηση διανύει τους τε-
λευταίους μήνες της θητείας της, 
έχοντας διαχειριστεί συνεχείς πρω-
τόγνωρες κρίσεις, που δοκιμάζουν 
τις αντοχές όχι μόνο της Ελλάδας, 
αλλά και της Ευρώπης, και όμως 
διατηρεί υψηλά ποσοστά σε όλες 
τις δημοσκοπήσεις που καταγρά-
φουν σαφές προβάδισμα έναντι 

του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτές που έχουν 
δημοσιευτεί την τελευταία εβδομά-
δα η ΝΔ καταγράφει ποσοστό στην 
πρόθεση ψήφου άνω του 32% και 
η διαφορά από το κόμμα της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης κυμαίνε-
ται από 5 έως 8 μονάδες. Έμπειροι 
εκλογικοί αναλυτές των μετρήσεων 
της κοινής γνώμης εκτιμούν σε συ-
ζητήσεις τους ότι με τα μέχρι τώρα 
δεδομένα το 32% είναι η βάση εκ-
κίνησης του κυβερνώντος κόμμα-
τος στην εκλογική μάχη. Τι σημαί-
νει αυτό; Ότι στην τελική ευθεία με 
τα εκλογικά διλήμματα να τίθενται 
επιτακτικά και τα δύο μεγάλα κόμ-
ματα να συσπειρώνουν δυνάμεις 
το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξη-
θεί κοντά στο 34 έως 35%, ανοίγο-
ντας τον δρόμο για την αυτοδυνα-
μία στις δεύτερες εκλογές. Εξου και 
η εκτίμηση του κ. Μητσοτάκη από 
το Λονδίνο ότι ένα ποσοστό γύρω 
στο 37 με 38% θα δώσει την αυτο-
δυναμία στη ΝΔ.

 
Πως θα έρθει
η αυτοδυναμία 
Τι προβλέπει ο νέος νόμος για την 
αυτοδυναμία; Το μπόνους στο πρώ-
το κόμμα ξεκινά να μετρά από το 
25%, για το οποίο παίρνει 20 έδρες. 
Για κάθε 0,5%, προστίθεται και μια 
έδρα. Συνεπώς, ένα κόμμα που θα 
πάρει π.χ. 37% έχει λαμβάνειν 44 
έδρες από το μπόνους που μπο-
ρεί να φτάσει ως και τις 50 έδρες 
στο σύνολο. Εν προκειμένω, οι 44 
έδρες αφαιρούνται από το σύνολο 
των 300 εδρών, άρα μένουν 256 να 
κατανεμηθούν αναλογικά με βάση 
τη δύναμη των κομμάτων. Οι έδρες 
πολλαπλασιαζόμενες με το ποσο-
στό του κόμματος δίνουν τις έδρες 
της πρώτης κατανομής και στη συ-
νέχεια διατίθενται τα υπόλοιπα της 
δεύτερης κατανομής. Με αυτό το 
παράδειγμα και με 10% κομμάτων 
εκτός Βουλής, η ΝΔ προσεγγίζει 
τις 150 έδρες, συνεπώς με μεγαλύ-
τερο ποσοστό του 37% ή με μεγα-
λύτερο ποσοστό κομμάτων που θα 
μείνουν εκτός Κοινοβουλίου, φτά-
νει στην πολυπόθητη αυτοδυναμία. 
Το κατώτατο όριο είναι 36% με τα 
κόμματα που μένουν εκτός Βουλής 
να φτάνουν το 15%, ενώ αν τα εξο-
κοινοβουλευτικά κόμματα μείνουν 
στο 8% απαιτείται 38% για το πρώ-
το κόμμα.
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Η κυβέρνηση διανύει 

τους τελευταίους 
μήνες της θητείας 

της, έχοντας 
διαχειριστεί συνεχείς 

πρωτόγνωρες κρίσεις, 
που δοκιμάζουν τις 

αντοχές όχι μόνο της 
Ελλάδας, αλλά και 

της Ευρώπης, και 
όμως διατηρεί υψηλά 

ποσοστά σε όλες τις 
δημοσκοπήσεις που 
καταγράφουν σαφές 
προβάδισμα έναντι

του ΣΥΡΙΖΑ.



O
λες οι δηµοσκοπήσεις των τε-
λευταίων ηµερών έστελναν το 
ίδιο µήνυµα. Πως ο Μητσοτά-
κης είναι καλύτερος για πρω-

θυπουργός σε όλους τους τοµείς από τον 
Τσίπρα, πως µια αυτοδύναµη κυβέρνηση 
Ν∆ θα είναι καλύτερη από µια κυβέρνηση 
συνεργασίας µε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΜΕ-
ΡΑ 25, πως ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται από 
6-8 µονάδες µακριά από τη Ν∆,  διαφο-
ρά που στην εκτίµηση ψήφου, κυµαίνεται 
λίγο πολύ, κοντά στο εκλογικό αποτέλε-
σµα του  2019.

Και όλα αυτά, ύστερα από ένα τετρά-
µηνο µπαράζ σκληρών επιθέσεων, πολ-
λών αναπόδεικτων  κατηγοριών και κα-
ταγγελιών  κατά του πρωθυπουργού για 
την υπόθεση των υποκλοπών, µια υπόθε-
ση που κατέληξε σε αλληλοκατηγορίες µε-
ταξύ δηµοσιογράφων για «πρακτοριλίκι».

Όχι πως αυτή  η υπόθεση δεν άφησε 
και αφήνει τη σκιά της στην κυβέρνηση 
και τον πρωθυπουργό- το δείχνουν οι δη-
µοσκοπήσεις µε την πλειοψηφία των πο-
λιτών να πιστεύει  οτι ήταν σε γνώση  του 
πρωθυπουργού-  αλλά µέχρι στιγµής  δεν 
φαίνεται ικανή να ανατρέψει το πολιτικό 
σκηνικό.   

Γιατί  οι πολίτες δεν έδειξαν και δεν 
δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για υποθέ-
σεις υποκλοπών, µια “ασθένεια” που έχει 
“επιβαρυνθεί” εξαιτίας της επέκτασης ψη-
φιακής τεχνολογίας και από την οποία πά-
σχουν κατά καιρούς  κυβερνήσεις και εδώ 
και στο εξωτερικό. 

Χωρίς απαντήσεις
στην οικονοµία
Αυτοµάτως προκύπτει το ερώτηµα γιατί ο 
κ. Τσίπρας έριξε όλα τα «όπλα» του στην 
υπόθεση των υποκλοπών, που βρίσκεται 
τελευταία στον κατάλογο του ενδιαφέρο-
ντος των πολιτών και όχι στην οικονοµία 
που απασχολεί όλους;

Η απάντηση είναι απλή, πρώτον για-
τί δεν διαθέτει οικονοµικό πρόγραµµα και 
προτάσεις πειστικές για να αντιµετωπίσει 
την οικονοµική ατζέντα του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. Απλά, ο ίδιος και οι βουλευτές 
του καταγράφουν τα προβλήµατα, ως δη-
µοσιογράφοι.  

Στη  συνεδρίαση της Πολιτικής Γραµ-

6
TODAY PRESSFR

EETODAY PRESSFR
EE Σάββατο 3 & Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

«ΣΦΑΖΟΥΝ» ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ 

Κάθε έρευνα της Κοινής Γνώµης του Νοεµβρίου ήταν και µια “µαχαιριά” για τον Τσίπρα 



µατείας ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε την 
κατάσταση στην οικονοµία ως εξής: «Η συ-
ντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοι-
νωνίας ασφυκτιά. Η αγοραστική δύναµη 
µειώνεται συνεχώς, το εισόδηµα εξανεµί-
ζεται στις πρώτες 15 ηµέρες του µήνα».  

Σώστα και τι προτείνει; Μια άλλη πο-
λιτική λέει. Ποιά;  Ίσως το µάθουµε κά-
ποια στιγµή.

 Όσον αφορά τις δηµοσκοπήσεις το 
επιτελείο του και ο ίδιος κάνουν πως δεν 
τις βλέπουν. Η κυβέρνηση, υποστηρίζει ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει υποστεί πο-
λύ σηµαντική ζηµιά από τις πολιτικές της  
και ότι οι υποκλοπές έχουν αφήσει ανεξί-
τηλο στίγµα στην πλειοψηφία. «Ο κ. Μη-
τσοτάκης αποτελεί πια παράγοντα πολιτι-
κής αστάθειας, καθώς η µόνη δυνατότητα 
να συγκροτηθεί κυβέρνηση µετά τις εκλο-
γές και να µην οδηγηθούµε σε επαναλαµ-
βανόµενες εκλογικές αναµετρήσεις είναι η 
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και η συγκρότηση προ-
οδευτικής κυβέρνησης».

Ούτε λέξη για το γεγονός πως υπολεί-
πεται της Ν∆, σχεδόν όσο και στις βου-
λευτικές εκλογές του 2019, σύµφωνα µε 
τις έρευνες της κοινής γνώµης.

Η στασιµότητα
προκαλεί γκρίνια
Ο κ. Τσίπρας µπορεί να προχωρά µε το 
«κεφάλι στην άµµο», όµως η στασιµότη-
τα  απασχολεί το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, 
ασχέτως αν η γκρίνια δεν βγαίνει προς τα 
έξω. Τα στελέχη παραµένουν στοιχισµέ-
να, αλλά µουδιασµένα  πίσω από τον αρ-
χηγό τους που  ακολουθεί ένα δρόµο που 
µπορεί να οδηγεί παντού, πλην της εξου-
σίας. 

Υπάρχει κάποιος άραγε στον ΣΥΡΙΖΑ 
που είναι πραγµατικά ικανοποιηµένος από 
τις δηµοσκοπήσεις  και δεν βγαίνει να το 
πει; Ήδη πάνω από έξι χρόνια «σέρνονται» 
πίσω από τον Μητσοτάκη παρά τις προ-
σπάθειες ανανέωσης που έχουν κάνει. 

Το Συνέδριο και η εκλογή του κ. Τσί-
πρα, από την κοµµατική βάση, δεν έδω-
σε το αναµενόµενο έναυσµα για µια νέα 
επέλαση προς την εξουσία, ούτε ανανέω-
σε το λόγο, τα επιχειρήµατα, τις πολιτικές, 
τη φιλοσοφία του κόµµατος. Ο «εµβολια-
σµός» µε τους  θεσιθήρες πασόκους, δεν 

απέδωσε σε κοµµατικό πλούτο απλά ενί-
σχυσε τις εσωκοµµατικές έριδες µε τους 
παλιούς του 3%..

Ανεδαφικές προτάσεις
Οι προτάσεις που έχουν διαφηµιστεί  πε-
ρισσότερο, γιατί τις προώθησε ο ίδιος ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφορούν:

Την  κρατικοποίηση της ∆ΕΗ, που 
την παρέδωσε χρεωκοπηµένη, την επα-
ναδιαπραγµάτευση  του Ταµείου Ανάκαµ-
ψης και την επίσης επαναδιαπραγµάτευ-
ση του εξοπλιστικού προγράµµατος µε τη 
Γαλλία. 

Το πρώτο δεν µπορεί να συµβεί εκτός 
κι αν οικειοθελώς πουλήσουν στο κρά-
τος τις µετοχές τους οι ιδιώτες επενδυτές 
από την κερδοφόρα τώρα ∆ΕΗ, το δεύ-
τερο δεν το αποδέχεται η Ε.Ε. που το ενέ-
κρινε και το τρίτο αν θα συνέβαινε, θα 
ήταν εθνικά θανάσιµο λάθος µε την έντα-
ση  στο Αιγαίο και τη ΝΑ Μεσόγειο. 

Παρ όλα αυτά η «επαναδιαπραγµάτευ-
ση» για τον Αλέξη Τσίπρα  φαίνεται πως 
είναι η νέα µαγική λέξη, το «κλειδί» που 
θα του ανοίξει τις πόρτες της εξουσίας, αλ-
λά στην ουσία ανοίγει την πόρτα προς το 
παρελθόν, όταν υπόσχονταν επαναδια-
πραγµάτευση και διαγραφή του δηµόσι-
ου χρέους, επαναδιαπραγµάτευση για το 
µνηµόνιο κ.α . Το αποτέλεσµα είναι γνω-
στό και οδυνηρό για τους πολίτες. 

Στην Κουµουνδούρου δεν έχουν αντι-
ληφθεί πως το πρόβληµα, είναι πρωτίστως 
το παρελθόν τους στο οποίο δυστυχώς πα-
ραµένουν ακόµα προσηλωµένοι, χωρίς 
µετάνοια, χωρίς αλλαγή και εναλλακτική 
πολιτική.

Η  καταστροφική  διακυβέρνηση της 
χώρας επί τέσσερα χρόνια, µε το αχρεία-
στο µνηµόνιο και µε το Πάνο Καµµένο συ-
νεργάτη, οι ψεύτικες υποσχέσεις, η απου-
σία ολιστικού ρεαλιστικού σχεδίου για τη 
χώρα που ήταν σε πρωτοφανή κρίση, οι 

αυτοσχεδιασµοί και η έλλειψη σοβαρότη-
τας στις διαπραγµατεύσεις µε την Ε.Ε. δεν 
έχουν ξεχαστεί.

Κλείνει το ρήγµα Ν∆-ΠΑΣΟΚ;
Οι δηµοσκοπήσεις καταγράφουν την 
απόρριψη της κοινής γνώµης για ένα κόµ-
µα που δεν έχει αλλάξει, ούτε σε πρόσω-
πα, ούτε σε φιλοσοφία. 

Ο κ. Τσίπρας όµως βασίζεται στο ρήγ-
µα που προκάλεσε η υπόθεση των υπο-
κλοπών µεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του 
κ. Ανδρουλάκη. Υποθέτει πως  κόπηκαν 
οι γέφυρες µιας κυβερνητικής συνεργασί-
ας  ΠΑΣΟΚ- Ν∆ .

Αυτή τη στιγµή οι πληροφορίες λένε 
πως, άνοιξαν κάποιοι δίαυλοι επικοινωνί-
ας του κυβερνώντος κόµµατος µε τη Χαρι-
λάου Τρικούπη, παρότι ο κ. Ανδρουλάκης 
ακόµα επιµένει, πως σε περίπτωση συνερ-
γασίας δεν πρέπει να είναι ούτε ο κ. Μη-
τσοτάκης, ούτε ο κ Τσίπρας πρωθυπουρ-
γός και πως οποιαδήποτε συνεργασία, 
εφόσον καταστεί εφικτό να γίνει ύστερα 
από τις εκλογές της απλής αναλογικής, τό-
τε που το ΠΑΣΟΚ ελπίζει σε 30-35 έδρες 
το κοινοβούλιο.

Αυτό σηµαίνει πως το πολιτικό αφή-
γηµα της «προοδευτικής διακυβέρνησης» 
µε το οποίο κατεβαίνει ο κ. Τσίπρας στις 
εκλογές, είναι στον «αέρα» και στηρίζεται 
µόνο στις δικές του προθέσεις όχι των άλ-
λων.

 Όλα αυτά οδηγούν σε νέα ερωτήµατα. 
Θα µπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει «µόδα», 
όπως το 2012-15 µε νέο όραµα και µε τον 
νέο αρχηγό, αντί του κ. Τσίπρα που βρί-
σκεται στην προεδρία πάνω από 14 χρό-
νια; Έχει να δώσει κάτι άλλο στην κοινω-
νία ο πρόεδρος του ή αποτελεί πια µόνο 
ένα ισχυρό σύµβολο ενότητας για το χώ-
ρο του ΣΥΡΙΖΑ; 

Ερωτήµατα, που περιµένουν το αποτέ-
λεσµα των εκλογών για να απαντηθούν…
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«ΣΦΑΖΟΥΝ» ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ 
Ερώτηση: Γιατί ο κ. Τσίπρας έριξε όλα τα «όπλα» του 
στην υπόθεση των υποκλοπών, που βρίσκεται τελευταία 
στον κατάλογο του ενδιαφέροντος των πολιτών και όχι 
στην οικονοµία που απασχολεί όλους; 
Απάντηση: ∆εν διαθέτει οικονοµικό πρόγραµµα και προ-
τάσεις πειστικές για να αντιµετωπίσει την οικονοµική 
ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Γιατί δεν µπορεί να ανατραπεί το σκηνικό, όσο και αν 
προσπαθεί ο κ. Τσίπρας αφού δεν µπορεί να ξεχαστεί
το οδυνηρό του παρελθόν στο τιµόνι της χώρας  Κάθε έρευνα της Κοινής Γνώµης του Νοεµβρίου ήταν και µια “µαχαιριά” για τον Τσίπρα 



Α
ν πίστευε κανείς τις οργι-
σµένες φωνές της αντι-
πολίτευσης, αν πα-
ρασυρόταν από την 

αδιατάραχτη θεµατολογία των τη-
λεοπτικών τραπεζιών, αν εµπιστευ-
όταν το κλίµα που κυριαρχεί στα 
social media, τότε θα ήταν σίγου-
ρος ότι αυτός ο µήνας θα άλλαζε 
ένα status σχεδόν έξι χρόνων. Όλο 
αυτό το σύστριγκλο που βιώνου-
µε καθηµερινά σε όλες τις εκδοχές 
του δηµοσίου διαλόγου, αυτό το δη-
λητηριώδες κράµα τσακωµών και 
χλευασµών για υποκλοπές, λίστες, 
predator, Πάτσηδες, ακρίβειες, κα-
λάθια, πλειστηριασµούς, Κιβωτούς 
και άλλα παρόµοια (αποκαλυπτικά 
κατά την αντιπολίτευση, τοξικά κα-
τά την κυβέρνηση), θα πίστευε κα-
νείς ότι φέρνει την απότοµη αλλα-
γή του πολιτικού µας σκηνικού. Ότι 
δίνει τέλος σε µια πολιτική κυριαρ-
χία της Ν∆ και του Μητσοτάκη, που 
είχε ξεκινήσει από το 2016-17. 

Πλην δεν είδαµε αυτό που λογικά 
περιµέναµε. Ούτε καν µια light εκδο-
χή αυτού του σεναρίου, που θα περιεί-
χε την κατάρρευση της κυβερνητικής 
και πρωθυπουργικής εικόνας, έστω 
και χωρίς την ανάδειξη πολιτικής κυ-
ριαρχίας του αντιπολιτευτικού πόλου. 
Αντί αυτού, προς µέγιστη έκπληξη πολ-
λών, είδαµε µια σειρά δηµοσκοπήσεων 
από τις πιο έγκριτες εταιρείες (MRB, 
ALCO, Metron Analysis, Marc, Pulse) 
που επιβεβαίωσαν πανηγυρικά την 
υπεροχή του κυβερνητικού στρατοπέ-
δου και την πολιτική κυριαρχία του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. Όλες ανεξαιρέτως 
οι µετρήσεις έδειξαν ένα δηµοσκοπικό 
προβάδισµα της Ν∆ 7-10 µονάδων ένα-
ντι του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. 
Τα δε «ποιοτικά» των ίδιων µετρήσεων, 
κάθε άλλο παρά χαρά µπορούν να προ-
σφέρουν στην Κουµουνδούρου.

Τι άραγε συµβαίνει εδώ;
Τι άραγε συµβαίνει εδώ; Εκτός και αν 
υιοθετήσουµε την θεωρία ότι όλες οι 
µετρήσεις είναι φτιαχτές και ξεπουλη-
µένες (πράγµα που ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ 
πια δεν το λέει), ποια άλλη µπορεί να 
είναι η ερµηνεία αυτού του φαινοµενι-
κά αλλόκοτου φαινοµένου; Πως γίνε-
ται, διάβολε, το κυβερνητικό σκάφος 
να πλέει µε κόντρα άνεµο και µε φουρ-
τούνες να το χτυπούν, αλλά να προηγεί-
ται σταθερά των αντιπολιτευτικών σκα-
φών που και ούριο άνεµο έχουν στα 
πανιά τους και µπουνάτσες στα νερά 
τους; Κανονικά, η δηµοσκοπική αντο-
χή του Μητσοτάκη θα έπρεπε να διδά-
σκεται στις σχολές πολιτικών επιστη-
µών ως κάτι παράδοξο και ανεξήγητο, 
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Total Recall
Gallop 

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

Η ολική επαναφορά των δηµοσκοπήσεων, επιβεβαίωσαν πανηγυρικά την υπεροχή
του κυβερνητικού στρατοπέδου και την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη

– Πως γίνεται, το κυβερνητικό σκάφος να πλέει µε κόντρα 
άνεµο και µε φουρτούνες να το χτυπούν, αλλά να προηγείται 
σταθερά των αντιπολιτευτικών σκαφών που και ούριο άνεµο 
έχουν στα πανιά τους και µπουνάτσες στα νερά τους;

– Από την άλλη, στον ΣΥΡΙΖΑ, πάνε για ήττα, το βλέπουν, 
αλλά αδυνατούν να αλλάξουν ρότα. Οργανισµοί, πάντως, που 
αρνούνται να εξελιχθούν δεν έχουν πολύ µέλλον. Μπαίνουν 
σ’ ένα καθοδικό παρακµιακό σπιράλ που δεν προαναγγέλλει 
τίποτα καλό για το αύριο ή το µεθαύριο τους 



που χρήζει επιστημονικής έρευνας. 

Και τι λέει η Κουμουνδούρου;
Οι αισιόδοξοι της Κουμουνδούρου βρί-
σκουν καταφύγιο στην θεωρία ότι η λα-
ϊκή οργή κατά της Δεξιάς θα εμφανιστεί 
με την προκήρυξη των εκλογών. «Με 
το σφύριγμα της έναρξης, όλα ξεκινούν 
από το μηδέν» λένε. Δεν το έλεγαν πά-
ντα αυτό, τώρα τελευταία έχουν υιοθε-
τήσει αυτή την οπτική. Την επικαλού-
νται υποχρεωτικώς, καθώς βλέπουν 
τους μήνες να περνούν και την κυβέρ-
νηση να παραμένει πολιτικά αλώβητη, 
παρά τα απανωτά χτυπήματα που δέ-
χεται, άλλοτε λόγω των συγκυριών κι 
άλλοτε λόγω των δικών της λαθών και 
αστοχιών. Το λένε μεν για να το ακού-
νε οι απ’ έξω, πλην κανένας λογικός άν-

θρωπος δεν πιστεύει εντός του ότι μια 
κυβέρνηση που θα μπει στον προεκλο-
γικό μήνα με δέκα μονάδες προβάδι-
σμα, μπορεί τελικά να χάσει.

Κανονικά, ένα σοβαρό μεγάλο 
κόμμα που φιλοδοξεί να κερδίσει εκλο-
γές, όταν βλέπει να υπολείπεται τόσο 
πολύ του αντιπάλου του λίγους μήνες 
πριν τις κάλπες, κάθεται κάτω, μελε-
τά τα δεδομένα χωρίς παρωπίδες και 
προχωρά σε τολμηρές αλλαγές της πο-
λιτικής του. Ο στρατηγός που βλέπει ότι 
χρησιμοποιώντας το πυροβολικό χάνει 
την μάχη, επιστρατεύει το πεζικό. Και ο 
αρχηγός που βλέπει ότι με κατά μέτω-
πο επίθεση ηττάται, επιλέγει τον ανταρ-
τοπόλεμο. Διαφορετικά, ο στρατηγός 
αποδεικνύεται ανίκανος και η ήττα του 
είναι προδιαγεγραμμένη. Το γεγονός 

ότι μ’ αυτή την τακτική κέρδισε πριν δέ-
κα χρόνια, δεν του εξασφαλίζει και την 
σημερινή του νίκη. Οι συνθήκες αλλά-
ζουν, τα δεδομένα διαφοροποιούνται.

Δεν θέλουν να αλλάξουν 
Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, δεν δείχνει την πα-
ραμικρή διάθεση να αλλάξει κάτι στην 
τακτική και την στρατηγική του. Συνε-
χίζει να πολιτεύεται με τον ίδιο τρόπο, 
αναβάλλοντας διαρκώς την χρονική 
στιγμή κατά την οποία υποτίθεται ότι θα 
αποδώσει η μέθοδος του. Ένας αντικει-
μενικός τρίτος παρατηρητής, θα έλεγε 
ότι πρόκειται για κλασικό στρουθοκα-
μηλισμό. Κάποιος άλλος θα σημείω-
νε ότι δεν πρόκειται για λανθασμένες 
επιλογές, αλλά για συλλογική αδυνα-
μία ενός πολιτικού οργανισμού να αυ-

τοανανεωθεί και να προσαρμοστεί σε 
καινούρια κοινωνικά και πολιτικά δε-
δομένα. Κοντολογίς, αυτό ήξεραν, αυ-
τό ξέρουν, αυτό κάνουν. Πάνε για ήττα, 
το βλέπουν, αλλά αδυνατούν να αλλά-
ξουν ρότα. Ενδέχεται να συμβαίνει και 
αυτό, μόνο που οργανισμοί που αρνού-
νται να εξελιχθούν δεν έχουν πολύ μέλ-
λον. Μπαίνουν σ’ ένα καθοδικό παρακ-
μιακό σπιράλ που δεν προαναγγέλλει 
τίποτα καλό για το αύριο ή το μεθαύριο 
τους. 

Παίρνει φόρα,
στην κατηφόρα…
Η λογική λέει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα 
αποφύγει αυτή την κατηφόρα αν ητ-
τηθεί ξανά δύο απανωτές φορές. Έχει 
ήδη στην πλάτη του τρεις διαδοχικές 
ήττες (προηγούμενες ευρωεκλογές, 
δημοτικές και εθνικές εκλογές), ενώ 
έπονται άλλες τρεις αναμετρήσεις ως 
το τέλος του 2023 (δυο εθνικές και δη-
μοτικές). Θα είναι too much να χρεια-
στούν καινούριες ήττες και σ’ αυτές, για 
να καταφέρει επιτέλους αυτό το κόμμα 
να κοιτάξει με ειλικρίνεια στον καθρέ-
φτη και να αποφασίσει να αποβάλλει 
τα βαρίδια και τις παθογένειες του. Οι 
οποίες –εδώ που τα λέμε- δεν χρειάζε-
ται μεγάλη φιλοσοφία για να αποκαλυ-
φθούν. Είναι οφθαλμοφανείς και απο-
ρεί κανείς γιατί στην Κουμουνδούρου 
παριστάνουν ότι δεν τις βλέπουν. 

Η πρώτη και βασική που αφορά 
την συγκυρία, είναι ότι η κυβερνητι-
κή τους πρόταση πάσχει τραγικά. Δεν 
μπορούν να απαντήσουν πειστικά στο 
απλό πλην καίριο ερώτημα, «κι αν φύ-
γει ο αυτοδύναμος Μητσοτάκης, ποια 
κυβέρνηση θα τον αντικαταστήσει;». 
Αυτά τα περί «προοδευτικής διακυβέρ-
νησης» παρέα μ’ ένα ΠΑΣΟΚ που αρ-
νείται αυτή την προοπτική, είναι εξαι-
ρετικά αδύναμα. Προαναγγέλλουν 
απλώς μια ακυβερνησία, την οποία 
κανένας λογικός άνθρωπος δεν επιθυ-
μεί. Αν ο κανονικός και παραγωγικός 
πολίτης υποψιαστεί ότι η χώρα θα βρε-
θεί επί μακρόν χωρίς άνθρωπο στο τι-
μόνι, θα επιλέξει Μητσοτάκη ακόμα και 
αν δεν πετάει την σκούφια του γι αυτόν. 
Η πιθανότητα αυτή πολλαπλασιάζεται 
στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, 
όπου το πρώτο κόμμα παίρνει 40 πα-
ραπάνω βουλευτές μπόνους. Στις δεύ-
τερες εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει 
χωρίς διόλου κυβερνητικό αφήγημα.

Το «βαρίδι»
Το δεύτερο ουσιώδες πρόβλημα που 
έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, αναδεικνύεται 
ανάγλυφα από τα «ποιοτικά» των δημο-
σκοπήσεων. Ως φαίνεται, το μεγαλύτε-
ρο πολιτικό βαρίδι του ΣΥΡΙΖΑ σήμε-

ρα, είναι το χθεσινό του υπερόπλο. Ο 
ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν μετά από 
τριάμισι χρόνια κυβερνητικής φθοράς, 
ο Μητσοτάκης προηγείται σε όλα του 
Τσίπρα (πλην της διαφάνειας που είναι 
ίσα βάρκα, ίσα νερά), τότε είναι φανερό 
ότι η παλιά ατμομηχανή το κόμματος εί-
ναι η σημερινή του άγκυρα που δεν τον 
αφήνει να προχωρήσει. Και ό πράγμα 
γίνεται ακόμα χειρότερο, όταν αναλογι-
στεί κανείς ότι ο προβληματικός πλέον 
αρχηγός του κόμματος μοιάζει αναντι-
κατάστατος. Ο Αλέξης δεν μοιάζει ικα-
νός να κερδίσει εκλογές, αλλά και κά-
θε πιθανός διάδοχος του θεωρείται de 
facto λιγότερο ικανός από τον νυν αρ-
χηγό. Όλο αυτό, το μόνο που αναδει-
κνύει είναι ένα κόμμα ρηχό, με έλλειψη 
στελεχών και αδυναμία αυτό-αναγέν-
νησης.

Κι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτά τα εγ-
γενή και οφθαλμοφανή προβλήμα-
τα, αρνείται να ασχοληθεί μ’ αυτά είτε 
τουμπάροντας τις θέσεις και την εικό-
να του, είτε έστω εξωραΐζοντας την, αυ-
τός επιμένει (παρέα με το ΠΑΣΟΚ) να 
έχουν ς πολιτική μονοκαλλιέργεια τις 
υποκλοπές. Οι οποίες προφανώς είναι 
σοβαρό ζήτημα, αλλά όσοι πιστεύουν 
ότι θα κρίνει το αποτέλεσμα των εκλο-
γών έχουν 99% πιθανότητες να πέσουν 
έξω. Για να μιλήσουμε με καθαρά χρη-
ματιστηριακούς όρους, όσο σοβαρό κι 
αν είναι το θέμα, έχει ήδη προεξοφλη-
θεί. Τα δημοσκοπικά δεδομένα περι-
λαμβάνουν και το θέμα των υποκλο-
πών, όποια ζημιά ήταν να πάθει η ΝΔ 
την έπαθε κι ό,τι ήταν να εισπράξουν ο 
ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ το εισέπρα-
ξαν. Καλώς ή κακώς, οι εκλογές δεν θα 
παιχτούν σ’ αυτό το γήπεδο. 

Σε ποιο θα παιχτούν; Ρίξτε μια μα-
τιά στην αξιολόγηση των προβλημάτων 
που κάνουν οι πολίτες σε όλες τις έρευ-
νες της κοινής γνώμης, δείτε ποιον από 
τους Μητσοτάκη και Τσίπρα εμπιστεύο-
νται στην αντιμετώπιση αυτών των προ-
βλημάτων και θα καταλάβετε εύκολα. 
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Όταν μετά από τριάμισι χρόνια κυβερνητικής 
φθοράς, ο Μητσοτάκης προηγείται σε όλα του Τσίπρα 
(πλην της διαφάνειας που είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά), 
τότε είναι φανερό ότι η παλιά ατμομηχανή το κόμματος 
είναι η σημερινή του… άγκυρα

Τα δημοσκοπικά 
δεδομένα περιλαμβάνουν 

και το θέμα των 
υποκλοπών. Όποια ζημιά 

ήταν να πάθει η ΝΔ την 
έπαθε κι ό,τι ήταν να 

εισπράξουν ο ΣΥΡΙΖΑ και 
το ΠΑΣΟΚ το εισέπραξαν. 

Καλώς ή κακώς, οι 
εκλογές δεν θα παιχτούν 

σ’ αυτό το γήπεδο
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ΜΑΤΙ: ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ 
∆ραµατικές περιγραφές από τους µάρτυρες στο δικαστήριο 

που αναζητά ευθύνες για την εκατόµβη νεκρών

E
ικόνες αποκάλυψης περι-
γράφουν στο δικαστήριο 
που αναζητά ευθύνες για 
την εκατόµβη νεκρών στο 

Μάτι, οι µάρτυρες που κατέθεσαν 
για τις στιγµές που βίωσαν όταν το 
απόγευµα της 23ης Ιουλίου 2018 η 
φωτιά τύλιξε τα σπίτια τους. Οι µάρ-
τυρες τόνισαν πως δεν υπήρξε κανέ-
νας αρµόδιος να τους βοηθήσει και 
πως δεν τους υπέδειξε κανείς να φύ-
γουν εγκαίρως, πριν η φωτιά βρεθεί 
στις αυλές τους.

Στην κατάθεση του ο Αλέξαν-
δρος Φλώρος αφηγήθηκε φορτι-
σµένος τις εφιαλτικές ώρες που 
πέρασε µε την σύζυγο και τα παι-
διά του µέσα στην θάλασσα µέχρι 
να τους βρουν. Όπως είπε: «Είδα 
τη φωτιά να έρχεται προς τα εµάς. 
Υπήρχαν παντού στάχτες. Έβλεπα 
πυκνή ροή οχηµάτων από τη Μα-
ραθώνος και κάτω. Φωνάζω στην 
οικογένεια να βγουν έξω και µπή-
καµε στο αυτοκίνητο να φύγουµε», 
είπε ο µάρτυρας το σπίτι του οποί-
ου απείχε 600 µέτρα από την ακτή.

«Μπήκαµε στη θάλασσα, κά-
ποια στιγµή χάσαµε τη στεριά, δεν 
βλέπαµε. Κολυµπούσαµε, προσπα-
θούσαµε να µείνουµε ενωµένοι, ο 
αέρας δυνάµωνε όσο περνούσε η 
ώρα. Προσπαθούσαµε να µείνου-
µε σε κοντινή απόσταση ο ένας από 
τον άλλον. Έπεφταν σπίθες, κουκου-
νάρια στο νερό. Κάποια στιγµή δυ-
σκόλεψαν τα πράγµατα πάρα πολύ. 
Ακούγαµε τα αεροπλάνα και νοµί-
ζαµε ότι έρχονταν να µας σώσουν, 
φωνάζαµε "βοήθεια". Κάποια στιγ-
µή η γυναίκα µου λέει, "αυτό ήταν!". 
Μετά από πολλές ώρες είδαµε κάτι 
φώτα. Είχαµε φτάσει κοντά στο λι-
µάνι της Ραφήνας, ήταν φώτα πλοί-
ου. Ερχόταν ένα ψαροκάικο. Μας 
έριξε φως µε φακό, µετά µια κου-
λούρα. Η γυναίκα µου είχε πάθει 
υποθερµία, τα παιδιά είχαν γίνει 
µπλε. Μας έδωσαν κουβέρτες. Εί-

δα έναν παππού να επιπλέει στη θά-
λασσα... Ανέσυραν µια γυναίκα, της 
έκαναν ανάνηψη, δεν τα κατάφε-
ρε... Μας έβγαλαν στην ακτή, από 
το σοκ δεν θυµόµασταν να πάρου-
µε τηλέφωνο κάποιον δικό µας... 
∆εν βλέπαµε καλά, στην ακτή φαί-
νονταν κάποια ασθενοφόρα. Εκεί 
είδαµε πλαστικές σακούλες µαύρες 
που τις έκλειναν...», είπε ο κ. Φλώ-
ρος ο οποίος τόνισε πως αν είχαν 
µείνει στο σπίτι τους θα είχαν κα-
εί ζωντανοί και πως «τον µόνο έν-
στολο που είδα, ήταν µια λιµενικός 
στις 11 τη νύχτα στο λιµάνι της Ρα-
φήνας».

Η κατάθεση του µάρτυρα πυρο-
δότησε ένταση στην αίθουσα κα-
θώς η υπεράσπιση αντέδρασε γιατί 
ο κ. Φλώρος δεν έχει χάσει οικείο 
του πρόσωπο και παρίσταται στην 
δίκη για υλικές ζηµιές. Οι αιτιάσεις 
της υπεράσπισης προκάλεσαν τις 
απαντήσεις σε υψηλούς τόνους της 
Πολιτικής Αγωγής αλλά και αντι-
δράσεις συγγενών θυµάτων που 
φώναζαν προς την πλευρά των εκ-
προσώπων των κατηγορουµένων 
«ντροπή σας».

Καµία µέριµνα
Στο δικαστήριο κατέθεσε ο κ. Ιωάν-
νης Χατζηαθανασίου που έχασε την 
αδελφή του που έµενε στο Κόκκινο 
Λιµανάκι. Ο µάρτυρας είπε πως την 
εποµένη το πρωί που πήγε στο σπίτι 
της αδελφής του «είδα το σπίτι κατε-
στραµµένο. Είδα µετά το αυτοκίνητο 
µε τα κλειδιά µέσα και µε βαλίτσες 
φορτωµένο να έχει καεί...». Όπως 
ανέφερε δεν υπήρξε καµία µέριµνα 
ούτε για την φωτιά, ούτε για οτιδή-
ποτε.

Την ανυπαρξία των αρµόδιων 
υπηρεσιών επεσήµανε στην κατά-
θεση του και ο µάρτυρας Κωνστα-
ντίνος Χατζησταµατίου που νοση-
λεύθηκε 40 ηµέρες µε εκτεταµένο 
έγκαυµα στο πρόσωπο. Ο µάρτυρας 

«Η κατάσταση ήταν δυο λαλούν και τρεις χορεύουν.
Ήξεραν ότι υπήρχαν νεκροί»

«Μπήκαµε στη θάλασσα, κάποια στιγµή χάσαµε τη στεριά, δεν βλέπαµε. Κολυµπούσαµε, 
προσπαθούσαµε να µείνουµε ενωµένοι, ο αέρας δυνάµωνε όσο περνούσε η ώρα. 

Προσπαθούσαµε να µείνουµε σε κοντινή απόσταση ο ένας από τον άλλον. Έπεφταν 
σπίθες, κουκουνάρια στο νερό. Κάποια στιγµή δυσκόλεψαν τα πράγµατα πάρα πολύ. 

Ακούγαµε τα αεροπλάνα και νοµίζαµε ότι έρχονταν να µας σώσουν, φωνάζαµε "βοήθεια". 
Κάποια στιγµή η γυναίκα µου λέει, "αυτό ήταν!". Μετά από πολλές ώρες είδαµε κάτι φώτα. 
Είχαµε φτάσει κοντά στο λιµάνι της Ραφήνας, ήταν φώτα πλοίου. Ερχόταν ένα ψαροκάικο. 

Μας έριξε φως µε φακό, µετά µια κουλούρα. Η γυναίκα µου είχε πάθει υποθερµία, τα 
παιδιά είχαν γίνει µπλε. Μας έδωσαν κουβέρτες. Είδα έναν παππού να επιπλέει στη 

θάλασσα... Ανέσυραν µια γυναίκα, της έκαναν ανάνηψη, δεν τα κατάφερε...»
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τόνισε πως ουδείς τους ειδοποίησε 
ότι η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα: 
«Εάν δεν βλέπαμε τον καπνό και τη 
φωτιά δεν θα φεύγαμε» τόνισε και 
συμπλήρωσε πως πήρε την σύζυγο, 
τη νύφη και τον εγγονό του να φύ-
γουν όταν η φωτιά ήταν πλέον στην 
αυλή του σπιτιού. Ο μάρτυρας είπε 
πως είδε πυροσβεστικό όχημα στις 
10 και μισή το βράδυ.

«Ήξεραν
ότι υπήρχαν νεκροί»
Τη δική του ιστορία, όταν η φωτιά 
κατέβηκε με ορμή από το βουνό και 
κατέκαψε το Μάτι, κατέθεσε στο δι-
καστήριο ο δικηγόρος Παναγιώτης 
Κωνσταντάκης που έχασε τη μητέ-
ρα του μπροστά στα μάτια της αδελ-
φής του.

Ο μάρτυρας, οργισμένος για 
την αντιμετώπιση της κατάστασης 
από τους αρμόδιους είπε στο Τριμε-
λές Πλημμελειοδικείο πως «κάποια 
πράγματα δε θα τα συγχωρήσουμε 
ποτέ». Αναφέρθηκε επίσης στη δή-
λωση του τότε πρωθυπουργού σε 
πυρόπληκτους που είχαν διαμαρτυ-
ρηθεί ότι δεν πήραν καμία βοήθεια, 
λέγοντας: «Ήρθαν και είπαν "2.000 
τι να τα κανείς;". Ο πρωθυπουργός 
της χώρας!».

Στην κατάθεσή του ο δικηγόρος 
αναφέρθηκε σε ένα «θέατρο σκιών» 
εκείνο το βράδυ, καταλογίζοντας ευ-
θύνες για κακούργημα στους αρμο-
δίους. «Ούτε ένα πτητικό μέσο δεν 
σηκώθηκε να ανακόψει τη φωτιά 
στο Νταού Πεντέλης. Η φωτιά έκα-
νε εβδομήντα επτά λεπτά να περά-
σει στο Μάτι. Σε αυτό το χρόνο δεν 
υπήρχε ένα  ρημάδι Σινούκ να ση-
κωθεί να σταματήσει τη φωτιά; Ο 
κόσμος έμεινε απροστάτευτος χωρίς 
καμία ενημέρωση και παραπληρο-
φορημένος από αυτούς που είχαν 
ευθύνη να βοηθήσουν, να αποφύ-
γουν το μοιραίο».

Όπως είπε ο μάρτυρας, «έφυ-
γαν τρέχοντας μόνο όσοι κατάλα-
βαν ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν 
καλά, όταν έπεσε το ρεύμα και όσοι 
βγήκαν από τα σπίτι τους και είδαν 
τις φλόγες... Γι' αυτό και βρέθηκαν 
απανθρακωμένοι άνθρωποι στο 
δρόμο, γι' αυτό έλιωσαν άνθρωποι 
που πήγαν να σώσουν άλλους. Αλ-
λά κατά τα άλλα όλα δούλεψαν σω-
στά. Αυτό και το να "σας δώσουμε 

δύο χιλιάδες" δεν θα τα ξεχάσω πο-
τέ, και δεν θα τα  συγχωρήσω ποτέ».

«Η μάνα σου
δεν πρόλαβε…»
Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντά-
κη, την ημέρα της φωτιάς ο ίδιος 
ήταν στο γραφείο του στη Γλυφά-
δα και όταν άκουσε για πυρκαγιά 
στο Νταού Πεντέλης, ανησύχησε. 
«Έχω μεγαλώσει στην περιοχή και 
ήξερα ότι έχει δυτικούς και βορει-
οδυτικούς ανέμους. Ήξερα ότι εί-
ναι για το Μάτι κίνδυνος θάνατος», 
είπε ο μάρτυρας που επικοινώνη-
σε με την οικογένεια της αδελφής 
του, στο σπίτι της στο Μάτι που ζού-
σε μαζί με τη μητέρα τους. Του εί-
παν πως όλα ήταν καλά. «Κάποια 
στιγμή όταν έφτασα στο σπίτι μου 
λέω ας ανοίξω την τηλεόραση να 
δω τι γίνεται. Βλέπω τη Μαραθώ-
νος να καίγεται. Αναγνώρισα το ση-
μείο, ήταν 50 μέτρα από το πατρικό 
μου σπίτι. Τρελάθηκα! Λέω έχει πε-
ράσει στο Μάτι, καιγόμαστε. Παίρ-
νω τηλέφωνο την αδελφή μου, δεν 
το σήκωνε. Πήρα τηλέφωνο τη μη-
τέρα μου και απάντησε ο γαμπρός 

μου. Του λέω τι γίνεται, που είστε; 
Μου λέει είμαστε σε μια μικρή πα-
ραλία. Καλά είμαστε. Άκουγα μέσα 
από το τηλέφωνο κραυγές και ίσως 
εκρήξεις. Άκουγα την αδελφή μου, 
δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ρώτη-
σα για τα παιδιά και μου είπαν έφυ-
γαν σε άλλη κατεύθυνση. Λέω η μά-
να μου που είναι; Μου λέει "η μάνα 
σου δεν πρόλαβε"» κατέθεσε ο μάρ-
τυρας.

Ο δικηγόρος κατέθεσε στο δικα-
στήριο όσα του έχουν περιγράψει οι 
συγγενείς του για το μοιραίο από-
γευμα που έχασαν τη μητέρα τους 
, η οποία κάηκε μπροστά στα μάτια 
της κόρης της: «Μπήκαν στο αυτοκί-
νητο να φύγουν λόγω της μητέρας 
μου. Βγαίνοντας στην παραλιακή 
θέλησαν να πάνε Νέα Μάκρη. Δυ-
στυχώς διοχέτευαν τα αυτοκίνητα 
μέσα στο Μάτι. Βγαίνοντας η αδελ-
φή μου να πάει προς Νέα Μάκρη 
έπεσαν σε μποτιλιάρισμα από αμά-
ξια που παρατούσε ο κόσμος για να 
σωθεί από τη φωτιά. Η αδελφή μου 
τότε έκανε δεξιά. Χωρίστηκε η οικο-
γένεια. Τα παιδιά πήγαν προς το λι-
μάνι και ο γαμπρός μου ακολούθη-
σε την αδελφή μου και τη μητέρα 
μου», κατέθεσε ο μάρτυρας. Όπως 
αφηγήθηκε, όταν οι οικείοι του άφη-
σαν το αυτοκίνητο και ξεκίνησαν 
περπατώντας να φθάσουν στην θά-
λασσα «σε κάποιο σημείο υπήρχε 
ένα πεύκο μεγάλο και η μητέρα μου 
σκόνταψε σε μια από τις ρίζες. Την 
ώρα που πήγαν να την βοηθήσουν 
η αδελφή μου και γαμπρός μου η 
φωτιά χτύπησε τη μητέρα μου. Εκεί-

νη την ώρα το πεύκο και ο σχίνος 
άναψαν σαν ένα σπίρτο. Η φωτιά 
έκαψε τη μητέρα μου. Αναγκάστη-
καν να φύγουν και να αφήσουν πί-
σω τη μητέρα μου... Έκαναν 40 μέ-
τρα μέτρα και βρήκαν μια κάθοδο 
σε παραλία και βρήκαν αλλά 20-30 
άτομα. Σπασμένα πόδια, πλευρά, 
εγκαύματα και έμειναν εκεί μέχρι 
τις 12.30 το βράδυ χωρίς να ασχο-
ληθεί κανείς».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι 
αρμόδιοι και κυβερνητικά στελέχη 
γνώριζαν από νωρίς πως στο Μά-
τι υπήρχαν νεκροί. Τόνισε μάλιστα 
πως θεωρεί ότι μέχρι τις επτάμιση 
το βράδυ υπήρχαν ήδη δέκα νεκροί.

«Η κατάσταση ήταν δυο λα-
λούν και τρεις χορεύουν. Ήξεραν 
ότι υπήρχαν νεκροί», είπε χαρακτη-
ριστικά ενώ τόνισε πως η κατάστα-
ση με την φωτιά στην Πεντέλη δεν 
αξιολογήθηκε σωστά.

«Κάποια πράγματα δε 
θα τα συγχωρήσουμε 

ποτέ. Και ήρθε και 
ο κ. Τσίπρας και είπε 

σε πυρόπληκτους 
που διαμαρτύρονταν 
ότι δεν πήραν καμία 
βοήθεια, λέγοντας: 

«2.000 τι να τα κανείς; 
Ο πρωθυπουργός

της χώρας!».



Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου
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∆ουλεύουµε καθηµερινά και µας χαροποιεί το γεγονός
πως ο κόσµος εκτιµά την προσπάθειά µας και µας στηρίζει

Ο 
δήµαρχος Αχαρνών, 
Σπύρος Βρεττός, δι-
οικεί έναν από τους 
3 µεγαλύτερους δή-

µους στην Αττική και µιλά στην 
Today Press για το κοινωνικό έρ-
γο προστασίας των ευάλωτων κα-
τοίκων που έχει υλοποιηθεί κατά 
τη θητεία του µέχρι σήµερα, για το 
ευρύ πρόγραµµα αναπλάσεων σε 
πλατείες, αθλητικούς, κοινόχρη-
στους χώρους και παιδικές χαρές, 
καθώς και για τα µεγάλα έργα υπο-
δοµής αντιπληµµυρικής θωράκι-
σης που εξελίσσονται. Απαντά και 
για το µείζον θέµα ασφάλειας που 
απασχολεί όλη την περιοχή και θέ-
τει ως βασικό του στόχο «οι κάτοι-
κοι στο Μενίδι να νοιώσουν ξανά 
περήφανοι για τον τόπο τους».

n Σε λιγότερο από έναν χρόνο 
ολοκληρώνεται αυτή η αυτο-
διοικητική θητεία. Στο ενα-
ποµείναν χρονικό διάστηµα, 
ποιους στόχους ολοκλήρωσης 
έργων έχετε θέσει;
Αυτοί οι δέκα περίπου µήνες που 
αποµένουν ως τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές δεν είναι κάτι διαφορε-
τικό για µας. Συνεχίζουµε µε τον 
ίδιο ρυθµό, πολλή δουλειά και 
καθηµερινό άγχος για να µπορέ-
σουµε να προχωρήσουµε και άλ-
λα έργα, για να ολοκληρώσουµε 
όσα ήδη βρίσκονται εν εξελίξει. 
Όταν µε την παράταξή µου ανα-
λάβαµε τη διοίκηση δεν βρήκα-
µε παρά ελάχιστες µελέτες. Έπρε-
πε λοιπόν να ξεκινήσουµε από την 
αρχή ακόµη και για θέµατα δεκαε-
τιών. Όποιος γνωρίζει τις διαδικα-
σίες του δηµοσίου για την υλοποί-
ηση ενός έργου, αντιλαµβάνεται 
τι σηµαίνει αυτό. Χρειαζόµασταν 
τουλάχιστον δύο χρόνια για µε-
γάλους διαγωνισµούς και φυσικά 
µεγάλη προσπάθεια για να µπο-
ρέσουµε να εξασφαλίσουµε χρη-
µατοδοτήσεις. Εκµεταλλευτήκαµε 
σε αυτή την κατεύθυνση τον χρόνο 
της πανδηµίας για να µπορέσουµε 
να ανταπεξέλθουµε σε αυτές τις 
απαιτήσεις και έτσι εδώ και κά-
ποιους µήνες πλέον έχουν ξεκινή-
σει σηµαντικά έργα. Περιµένουµε 
εποµένως το προσεχές διάστηµα 

να δούµε να ανακατασκευάζονται 
όλοι οι υπαίθριοι αθλητικοί χώ-
ροι, να ολοκληρώνουµε το πλάνο 
µας για ανακατασκευή των πλατει-
ών και κοινόχρηστων χώρων, να 
συνεχίζουµε µε αµείωτο ρυθµό τις 
ασφαλτοστρώσεις, που µάλιστα 
πραγµατοποιούνται µε ιδίους πό-
ρους. Από εκεί και πέρα µε ταχείς 
ρυθµούς προχωράµε για την ανά-
πλαση της Λεωφόρου Καραµαν-
λή, ένα σηµαντικό έργο για την 
πόλη µας. Παράλληλα συνεχίζου-
µε και εντείνουµε τις προσπάθειές 
µας για τη βελτίωση της καθηµε-
ρινότητας, ενισχύοντας ακόµη πε-
ρισσότερο την καθαριότητα, το 
πράσινο, την κοινωνική πολιτική, 
τα σχολεία της πόλης.  

n Αναφορικά µε τα ζητήµα-
τα καθηµερινότητας, µιας και 
αυτό ενδιαφέρει κυρίως τους 
πολίτες, τι έχει γίνει και τι 
αποµένει να γίνει για την επό-
µενη αυτοδιοικητική θητεία 
που θα έχει 5ετή διάρκεια;
∆εν σας κρύβω πως εκεί ρίξα-
µε το µεγαλύτερο βάρος µας από 
την πρώτη στιγµή. Η καθηµερινό-
τητα ήταν το πρώτο µεγάλο στοί-
χηµα που βάλαµε και αν κρίνου-
µε από την ικανοποίηση των ίδιων 
των συνδηµοτών µας, µάλλον κα-
ταφέραµε να το κερδίσουµε. Εάν 
σκεφτεί κανείς πως βρήκαµε µό-
λις τέσσερα απορριµµατοφόρα 
χωρίς πρόβληµα σε έναν από τους 
µεγαλύτερους δήµους σε έκταση, 
αντιλαµβάνεται τι είχαµε να αντι-
µετωπίσουµε. Καινούριοι κάδοι, 
ενίσχυση σε προσωπικό και Μέ-
σα, πέντε χιλιάδες νέοι κάδοι και 
καινούρια οχήµατα έχουν συµβάλ-
λει στη βελτίωση της κατάστασης, 
αλλά δεν επαναπαυόµαστε και συ-
νεχίζουµε µε αµείωτους ρυθµούς. 

Από εκεί και πέρα φτιάξαµε 15 
νέες παιδικές χαρές και µε τη βο-
ήθεια της Περιφέρειας σε κάποιες 
από αυτές, γιατί η πόλη µας, όσο 
περίεργο κι αν φαίνεται, είχε µό-
νο µια εν λειτουργία. Προχωρή-
σαµε σε ανακαίνιση των κλειστών 
γυµναστηρίων και τώρα µε τη  Γε-
νική Γραµµατεία προχωράµε και 
στα ανοιχτά γήπεδα. Συγκροτή-

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ)

Είμαστε συνεπείς σε 
ό,τι υποσχεθήκαμε 



σαµε ένα πλάνο για να φτιάξουµε 
τις πλατείες σε κάθε γειτονιά της 
πόλης. Όλες οι συναρµόδιες υπη-
ρεσίες συνέβαλαν στο να αλλά-
ξει η εικόνα των Αχαρνών στο µέ-
τρο του εφικτού. Ο δρόµος όµως 
µπροστά µας είναι µακρύς ακόµη. 

n Ο ∆ήµος Αχαρνών, στο πα-
ρελθόν, για πολλές δεκαετίες, 
σε κάθε πληµµυρικό φαινόµε-
νο, «πρωταγωνιστούσε» αρνη-
τικά. Πλέον βρίσκονται σε εξέ-
λιξη δύο µεγάλα αντιπληµµυ-
ρικά έργα. Πώς προχωρούν; 
Πότε οι κάτοικοι και συνολικά 
η περιοχή θα έχουν θωρακι-
στεί επαρκώς;
Μακάρι να µπορούσα να σας απα-
ντήσω «από αύριο». ∆υστυχώς 
όµως δεν µπορώ να το πω. Κι εγώ 
είµαι ένας κάτοικος αυτής της πό-
λης και θυµάµαι αυτό το πρόβλη-
µα από όταν ήµουν µικρό παιδί. 
Θα πρέπει όµως όλοι να καταλά-
βουν ότι προβλήµατα δεκαετιών 
δεν µπορούν να λυθούν σε ένα 
ή δύο χρόνια. Μιλάµε άλλωστε 
για δύο από τα µεγαλύτερα έργα 
που πραγµατοποιούνται αυτή τη 
στιγµή σε ολόκληρη την Αττική. 
Οι διευθετήσεις των ρεµάτων της 
Εσχατιάς και της Καναπίτσας εί-
ναι σίγουρο πως θα δώσουν λύ-
ση, αλλά είναι τεράστια έργα και 
δεν αφορούν µόνο τον δήµο µας. 
Παράλληλα µε το έργο της Περι-
φέρειας που πραγµατοποιούνται 
στον παλαιό οικισµό Μενιδίου, εί-
ναι δεδοµένο πως η επόµενη µέ-
ρα θα είναι πολύ καλύτερη. Θα 
πρέπει να κάνουµε λίγη υποµο-
νή ακόµη και θα δούµε µια οριστι-
κή λύση. Ελπίζω πως την επόµε-
νη χρονιά θα είµαστε πολύ κοντά 
στην ολοκλήρωση, αν και σε τό-
σο µεγάλα έργα πάντα µπορεί να 
υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις. 
Όταν όµως έχουν περάσει δεκαε-
τίες, µπορούµε να περιµένουµε λί-
γο ακόµη για να πετύχουµε αυτό 
που έχει ανάγκη η πόλη. 

n Πόσο έχει πληγεί ο ∆ήµος 
Αχαρνών από την ενεργειακή 
κρίση και ποια µέτρα λαµβά-
νετε;
Όχι µόνο οι ∆ήµοι, αλλά κάθε πο-

λίτης έχει βρεθεί αντιµέτωπος µε 
την ενεργειακή κρίση και τις συ-
νέπειές της. Εµείς έχουµε προβεί 
σε όλες τις ενέργειες που απαιτού-
νται διοικητικά, ενώ θα ακολουθή-
σει και η ενεργειακή αναβάθµιση 
των κτηρίων του δηµαρχείου. Από 
εκεί και πέρα είµαστε σε µια συνε-
χή προσπάθεια για να γίνει αντι-
κατάσταση του δηµοτικού φωτι-
σµού µε λάµπες led. Το θέµα είναι 
στην καθηµερινή µας ατζέντα, αν 
και τα περιθώρια που έχουµε δεν 
είναι πολύ µεγάλα. Βάζουµε προ-
τεραιότητες, όπως για παράδειγµα 
τα σχολεία, και προχωράµε βήµα 
βήµα. 

n Με τις συνεχιζόµενες ανατι-
µήσεις σε πρώτες ύλες, αγαθά 

και υπηρεσίες, έχουν πληθύ-
νει τα αιτήµατα στήριξης από 
συµπολίτες σας και αν ναι πώς 
τα διαχειρίζεται ο ∆ήµος σας;
Πριν τις ανατιµήσεις υπήρχε το 
διάστηµα της πανδηµίας, που και 
τότε υπήρχαν αυξηµένες ανάγκες. 
Θέλω να πω πως δεν είναι κάτι 
που µας απασχόλησε τώρα ξαφ-
νικά. Κάθε δήµος είναι και ένα 
αποκούµπι για τους δηµότες, εκεί 
προστρέχει στα προβλήµατά του. 
Εµείς προσπαθούµε να είµαστε 
διαρκώς δίπλα τους. Το τελευταίο 
παράδειγµα είναι πως πρόσφατα 
διευρύναµε όσο µπορούσαµε τα 
όρια για την ένταξη στο κοινωνι-
κό παντοπωλείο. Έχουµε προβεί 
όµως σε σειρά ενεργειών. Ξεκι-

νήσαµε τη ∆ηµοτική Συγκοινω-
νία δωρεάν για όλους. ∆ηµιουρ-
γήσαµε κοινωνικό φαρµακείο και 
τώρα ετοιµάζουµε και τα δηµοτι-
κά ιατρεία. Φέτος για δεύτερη 
χρονιά λειτουργεί και το Φροντι-
στήριο του ∆ήµου που προσφέ-
ρει δωρεάν µαθήµατα σε απόλυτα 
επαγγελµατικά πρότυπα σε 280 
παιδιά γυµνασίου και λυκείου. 
Μια κίνηση που συνάντησε τε-
ράστια αποδοχή και λαµβάνουµε 
διαρκώς ευχαριστήρια µηνύµατα 
από τους γονείς. Εξετάζουµε συ-
νεχώς και άλλους τρόπους για να 
δώσουµε µια οικονοµική ανάσα 
στους συνδηµότες µας που έχουν 
ανάγκη. Είναι καθήκον και υπο-
χρέωσή µας. 

n Ένα βασικό πρόβληµα σε 
όλους τους ∆ήµους σε πανελ-
λαδικό επίπεδο αποτελεί η 
υποστελέχωση, η έλλειψη αν-
θρώπινου δυναµικού, ακόµη 
και σε πολύ νευραλγικές υπη-
ρεσίες, όπως η καθαριότητα 
ή η τεχνική υπηρεσία. Ποια 
είναι η εικόνα στον δικό σας 
∆ήµο; 
Το πρόβληµα, όπως διαπιστώνε-
τε κι εσείς, είναι γενικό. Αφορά 
ολόκληρη την αυτοδιοίκηση. Πα-
ρά το γεγονός πως οι απαιτήσεις 
αυξάνονται διαρκώς, το προσωπι-
κό µειώνεται λόγω των συνταξιο-
δοτήσεων όλων των περασµένων 
ετών. Το πρόβληµα γίνεται ακόµη 
µεγαλύτερο όταν µιλάµε για εξει-
δικευµένο προσωπικό. Παρ’ όλα 
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Ξεκινήσαµε τη ∆ηµοτική Συγκοινωνία δωρεάν για όλους.
∆ηµιουργήσαµε κοινωνικό φαρµακείο και τώρα ετοιµάζουµε και τα δηµοτικά ιατρεία.
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ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ/

αυτά κάνουµε ό,τι περνάει από 
το χέρι µας για να ενισχύουµε τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου. Μπορώ να 
σας πω πως για να καλύψουµε 
τις απαιτήσεις της καθαριότητας, 
ενεργοποιήσαµε τις προσλήψεις 
από διαγωνισµό του ΑΣΕΠ που 
είχε πραγµατοποιηθεί το 2009. 
Ένας δήµος που είναι µεταξύ των 
τριών µεγαλύτερων της Αττικής 
σε έκταση έχει τεράστιες ανάγκες. 
Περίπου 200 άτοµα ήρθαν για 
δουλειά µέσω του προγράµµατος 
κοινωφελούς εργασίας, ενώ εκ-
µεταλλευόµαστε και άλλα προ-
γράµµατα για να µπορέσουµε να 
λειτουργούν οι υπηρεσίες όσο το 
δυνατόν πιο αποτελεσµατικά. 

n Αν και οι ∆ήµοι δεν µπο-
ρούν να υποκαταστήσουν τις 
αστυνοµικές αρχές, εντούτοις 
είναι οι άµεσοι δέκτες των πα-
ραπόνων των πολιτών για θέ-
µατα ασφάλειας. Τι πρέπει να 
γίνει στο πολύπαθο Μενίδι σε 
αυτόν τον τοµέα; Τι έχετε ζητή-
σει από τη Γενική Κυβέρνηση 
και το αρµόδιο υπουργείο;
Το πρόβληµα αφορά την Πολιτεία 
στο πλαίσιο της πάταξης. Εµείς 
όµως κάνουµε ό,τι περνάει από το 
χέρι µας. Έχουµε θέσει σε λειτουρ-

γία µια τηλεφωνική γραµµή για 
τους δηµότες. Παράλληλα είµα-
στε σε διαρκή επαφή µε τις αρχές 
και πριν λίγες µέρες δηµοσιεύτηκε 
σε ΦΕΚ η αλλαγή χρήσης για ένα 
παλιό σχολείο στην Αυλίζα. Αυτό 
πρόκειται να µετατραπεί σε διοι-
κητικό κέντρο της αστυνοµίας για 
όλη τη ∆υτική Αττική. Επιµένου-
µε για όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
αστυνόµευση και τα αποτελέσµατα 
είναι ορατά από όλους. Η παραβα-
τικότητα είναι ένα θέµα που αφο-
ρά όλη την Αττική και όχι µόνο το 
δήµο µας. ∆εν υπάρχει δήµος που 
µπορεί από µόνος του να λύσει το 
πρόβληµα. Έχουµε µια σειρά από 
προτάσεις όµως που έχουµε κατα-
θέσει στα συναρµόδια υπουργεία 
και φορείς και κάποιες από αυτές 
υλοποιούνται.  

n ∆ιεκδικώντας την επανεκλογή 
σας του χρόνου τον Οκτώβριο, τι 
θα λέγατε σε έναν δύσπιστο ψη-
φοφόρο. Γιατί να ψηφίσει εσάς 

και τον συνδυασµό σας;
Ο ∆ήµος Αχαρνών έχασε πολύτι-
µο έδαφος τις περασµένες δεκαε-
τίες. Εµείς προσπαθήσαµε να κα-
λύψουµε το χαµένο χρόνο και να 
δώσουµε στους συνδηµότες µας 
αυτό που δικαιούνται. Να νοιώ-
σουν ξανά περήφανοι για τον τόπο 
τους. ∆εν έχουµε όµως ένα µαγικό 
ραβδί για να αλλάξουµε τα πάντα 
από τη µία µέρα στην άλλη. Μέχρι 
τώρα είµαστε συνεπείς σε ό,τι υπο-
σχεθήκαµε και δουλεύουµε καθη-
µερινά. Εµένα και τους συνεργά-
τες µου µας χαροποιεί το γεγονός 
πως ο κόσµος εκτιµά την προσπά-
θειά µας και µας στηρίζει. Καλύ-
ψαµε ήδη ένα µεγάλο χάντικαπ, 
χρειαζόµαστε όµως χρόνο για να 
ολοκληρώσουµε τον σχεδιασµό 
µας που θα κάνει τις Αχαρνές µια 
πόλη σύγχρονη και φιλική, όπως 
όλοι θέλουµε να είναι. Με ενότη-
τα και µε πολλή δουλειά είµαι σί-
γουρος πως θα τα καταφέρουµε.  

s s
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Φτιάξαµε 15 νέες παιδικές χαρές, γιατί η πόλη µας, όσο περίεργο
κι αν φαίνεται, είχε µόνο µια εν λειτουργία. Προχωρήσαµε σε ανακαίνιση
των κλειστών γυµναστηρίων και τώρα προχωράµε και στα ανοιχτά γήπεδα

Ο δήµαρχος 
Αχαρνών Σπύρος 
Βρεττός κατά την 
επίσκεψή του 
στο ΚΑΠΗ του 
Προφήτη Ηλία
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O
ετήσιος πληθωρισµός 
της ζώνης του ευρώ 
αναµένεται να µειωθεί 
στο 10% τον Νοέµβριο 

του 2022, από 10,6% τον Οκτώβριο 
σύµφωνα µε την προκαταρκτική 
εκτίµηση της Ευρωπαϊκής Στατιστι-
κής Υπηρεσίας, Eurostat.

Εξετάζοντας τις κύριες συνι-

στώσες του πληθωρισµού στην ευ-
ρωζώνη, η ενέργεια αναµένεται 
να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθ-
µό τον Νοέµβριο (34,9%, έναντι 
41,5% τον Οκτώβριο), ακολουθού-
µενη από τα τρόφιµα, το αλκοόλ και 
τον καπνό (13,6%, έναντι 13,1% τον 
Οκτώβριο), τα µη ενεργειακά βιο-
µηχανικά αγαθά (6,1%, σταθερό σε 

σύγκριση µε τον Οκτώβριο) και τις 
υπηρεσίες (4,2%, έναντι 4,3% τον 
Οκτώβριο).

Στην Ελλάδα ο ετήσιος πληθω-
ρισµός αναµένεται να µειωθεί στο 
9% τον Νοέµβριο, από 9,5% τον 
Οκτώβριο.

Το υψηλότερο επίπεδο πλη-
θωρισµού στην ευρωζώνη κατα-

γράφουν τον Νοέµβριο η Λετονία 
(21,7%), η Εσθονία και η Λιθουα-
νία (21,4%) και ακολουθούν η Σλο-
βακία (15,1%), η Ιταλία (12,5%) και 
η Γερµανία (11,3%).

Το χαµηλότερο πληθωρισµό 
στην ευρωζώνη καταγράφει η Ισπα-
νία (6,6%), η Γαλλία (7,1%) και η 
Μάλτα (7,2%).

«Έχουµε ακόµη σκληρή 
δουλειά µπροστά µας»
«Έχουµε ακόµη σκληρή δουλειά 
µπροστά µας για τον πληθωρισµό 
αλλά είµαστε -το επιβεβαιώνουν τα 
στοιχεία- στον σωστό δρόµο» επι-
σηµαίνει µε ανάρτησή του στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδω-
νις Γεωργιάδης.

Συγκεκριµένα ο υπουργός ανα-
φέρει: «Ακόµη πιο κάτω, στο 9%, ο 
πληθωρισµός στην Ελλάδα τον Νο-
έµβριο, πρώτο µήνα εφαρµογής τού 
καλαθιού του νοικοκυριού, σύµφω-
να µε τα προκαταρκτικά στοιχεία της 
Eurostat. Είµαστε σταθερά µία µο-
νάδα κάτω από τον µέσο όρο της Ευ-
ρωζώνης (10%), έχουµε τον 6ο χα-
µηλότερο πληθωρισµό µεταξύ των 
”19” και ο πληθωρισµός βρίσκε-
ται πλέον κάτω και από τα επίπεδα 
του Απριλίου 2022. Έχουµε ακόµη 
σκληρή δουλειά µπροστά µας αλλά 
είµαστε -το επιβεβαιώνουν τα στοι-
χεία- στον σωστό δρόµο».

Υποχωρεί η ακρίβεια 
Στο 9% ο πληθωρισµός στην Ελλάδα τον Νοέµβριο από 9,5% τον Οκτώβριο

Άδωνις: Το «καλάθι του νοικοκυριού» συγκρατεί τις τιμές των προϊόντων
Το «καλάθι του νοικοκυριού» συ-
γκρατεί τις τιµές των προϊόντων και 
έξω από αυτό σηµείωσε ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδω-
νις Γεωργιάδης κατά την τελευταία 
εβδοµαδιαία επίσκεψή του σε κα-
ταστήµατα των αλυσίδων σούπερ 
µάρκετ MY MARKET και ΚΡΗ-
ΤΙΚΟΣ.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην 
πτώση του πληθωρισµού, δηλώνο-
ντας ότι το καλοκαίρι ήταν στο 12% 
και τώρα στο 9% ενώ τόνισε ότι για 
πέµπτη εβδοµάδα σε πάρα πολλά 
προϊόντα οι τιµές πέφτουν, και κάθε 
εβδοµάδα το σύνολο της αξίας του 
καλαθιού µειώνεται.

«Ο στόχος µας είναι η πρωτο-
βουλία να καλύψει το σύνολο των 
Ελλήνων καταναλωτών. Είµαι πο-
λύ ευτυχής και όλη η ηγεσία του 
υπουργείου Ανάπτυξη διότι έχουν 

συµβεί δύο καλά γεγονότα. Το πρώ-
το είναι ότι για πέµπτη εβδοµάδα οι 
τιµές σε πάρα πολλά προϊόντα πέ-
φτουν και στο σύνολο της αξίας των 
καλαθιών. Έχουµε πετύχει σε ένα 
πολύ µεγάλο βαθµό οι τιµές να µεί-
νουν σταθερές σε µια εποχή που 
ο πληθωρισµός τρέχει µε 9%, αλ-
λά έχουµε επίσης πετύχει σε πολλά 
προϊόντα, πάνω από 200, οι τιµές 
να µειώνονται σταθερά από εβδο-
µάδα σε εβδοµάδα» τόνισε ο κ. Γε-
ωργιάδης.

«Οι αυξήσεις, οι λίγες που βλέ-
πετε, είναι στα νωπά προϊόντα. Εκεί 
επηρεάζονται πάρα πολύ από παρά-
γοντες πολύ ευµετάβλητους. Όλες οι 
αλυσίδες έχουν προσφέρει χαµη-
λότερες τιµές και αυτό είναι κάτι το 
οποίο εµάς µας δίνει χαρά, διότι αρ-
κετές χιλιάδες συµπολιτών µας γλι-
τώνουν πολλά λεφτά. Κι όπως έχω 

πει πολλές φορές το καλάθι δεν λει-
τουργεί µόνο στο να συγκρατεί τις τι-
µές µέσα στο καλάθι, αλλά συγκρα-
τεί τις τιµές και έξω από το καλάθι» 
σηµείωσε ο υπουργός και πρόσθε-
σε: «Παρατηρούµε ότι έχουν αυξή-
σει πάρα πολύ τις προσφορές οι βι-
οµηχανίες που δεν είναι στο καλάθι 
για να τραβήξουν πελάτες και έχει 
υπάρξει µια γενική συγκράτηση τι-
µών. ∆εν είναι τυχαίο ότι είχαµε 
για δεύτερο συνεχόµενο µήνα πτώ-
ση του πληθωρισµού στην Ελλάδα. 
Έχουµε πολύ δρόµο µπροστά µας. 
∆εν θριαµβολογούµε. Η δουλειά θα 
είναι µεγάλη και πολλή, αλλά προ-
χωράµε».

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, από 
τις 14 ∆εκεµβρίου, αναµένονται οι 
ανακοινώσεις για το καλάθι των 
εορτών, ενώ πρόσθεσε ότι σε αυτό 
θα υπάρχουν και εκπλήξεις.

«Θα κάνουµε το παν ώστε το 
εορταστικό τραπέζι φέτος να µπο-
ρούν οι συµπολίτες µας να το 
βρουν όσο γίνεται µε µικρότερη 
αύξηση σε σχέση µε πέρσι» ση-
µείωσε ο υπουργός.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, 
από τις 14 ∆εκεµβρίου, 
αναµένονται οι ανακοινώσεις 
για το καλάθι των εορτών, 
ενώ πρόσθεσε ότι σε αυτό θα 
υπάρχουν και εκπλήξεις.
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«Ζ
αλάδα» προκαλούν 
τα ποσά που βλέ-
πουν το φως της 
δηµοσιότητας για 

την περιουσία της Κιβωτού του Κό-
σµου αλλά και για αυτή που έχει ο 
πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέ-
ρα, Σταµατία Γεωργαντή.

Την ίδια ώρα η Αλεξάνδρα 
Μαρτίνου αποµάκρυνε πέντε πρό-
σωπα από την Οργάνωση, τα οποία 
ήταν οι «υπαρχηγοί» του πατρός 
Αντωνίου. Ήταν στελέχη που ανή-
καν στον στενό πυρήνα συνεργατών 
του  και της πρεσβυτέρας. Ανάµεσα 
στα στελέχη που απολύθηκαν βρί-
σκονται ο Ιρακινός, πρώην, γενικός 
διευθυντής της Κιβωτού, ο οποίος 
φέρεται να έκανε µεγάλη ζωή, και 
ο «Πασχάλης».

Ο 35χρονος θεολόγος ήταν το 
δεξί χέρι του πατέρα Αντωνίου ενώ 
αρκετά παιδιά τον έχουν κατονοµά-
σει ως τον άνθρωπο που είτε έδινε 
εντολές για ξυλοδαρµούς και βασα-
νιστήρια ή τα κακοποιούσε ο ίδιος. 
Μάλιστα, ο πρώην τρόφιµος της δο-
µής µαζί µε τον Πέτρο και τον Ανα-
στάση θεωρούνταν οι τρεις «υπηρέ-
τες» του ιδρυτή της Κιβωτού.

Από τη θέση της αποµακρύν-
θηκε και η σύζυγος του Πασχάλη 
η οποία εργαζόταν ως κοινωνική 
λειτουργός στη ∆οµή της Πωγω-
νιανής ενώ ήταν παράλληλα µέ-
λος του προηγούµενου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου.

Τις επόµενες ηµέρες, η νέα διοί-
κηση θα προχωρήσει σε αξιολόγη-
ση όλου του προσωπικού της Κιβω-
τού ενώ τοποθέτησε και υπηρεσία 
σεκιούριτι για την ασφάλεια των δο-
µών.

Αγωγές για δωρεές
Την ίδια ώρα, στο «φως» έρχονται 
νέες καταγγελίες σχετικά µε περι-
στατικά εκµετάλλευσης δωρητών 
της Κιβωτού.

Συγγενείς δωρητών που δεν εί-
ναι πια εν ζωή έχουν κινηθεί νοµικά 
κατά της ΜΚΟ ισχυριζόµενοι πως ο 
οργανισµός τούς εξαπάτησε, εκµε-
ταλλευόµενος πως είχαν άνοια.

Σύµφωνα µε µία µαρτυρία, λί-
γες ηµέρες µετά το θάνατο µίας ηλι-
κιωµένης από άνοια, άνδρες της Κι-
βωτού πήγαν µε τρυπάνια στο σπίτι 
της προκειµένου να αλλάξουν την 

κλειδαριά. Ωστόσο, έγιναν αντι-
ληπτοί µε αποτέλεσµα να ειδοποι-
ηθούν οι συγγενείς της οι οποίοι 
προχώρησαν σε αγωγές κατά της 
Κιβωτού. Σε µια άλλη περίπτωση 
στην Θεσσαλονίκη, µία γυναίκα κα-
ταγγέλλει πως η Κιβωτός εκµεταλ-
λεύτηκε τα ψυχολογικά προβλήµα-
τα και την αναπηρία 80% που είχε 
η µητέρα της η οποία την αποκλή-
ρωσε και δώρισε στην Οργάνωση 

δύο σπίτια, ένα αυτοκίνητο και µία 
µηχανή.

Τουλάχιστον 14 εκατ. ευρώ 
στους λογαριασµούς 
Την ίδια ώρα τα νεώτερα στοιχεία 
από τις ελληνικές τράπεζες ανεβά-
ζουν το ποσό των καταθέσεων του 
Οργανισµού σε 14 εκατοµµύρια ευ-
ρώ. Ωστόσο το ποσό δεν αποκλεί-
εται το ποσό να είναι ακόµα µεγα-

λύτερο. Λεφτά που ναι µεν ήταν σε 
λογαριασµούς της «Κιβωτού» ωστό-
σο διαχειριστές ήταν η πρεσβυτέρα 
και η ηλικιωµένη µητέρα του πα-
τρός Αντωνίου.

Αυτό που ερευνούν τώρα οι αρ-
χές είναι όλες οι κινήσεις των επίµα-
χων λογαριασµών από τους οποίους 
την τελευταία πενταετία πέρασαν 
τουλάχιστον 35 εκατοµµύρια ευρώ 
από τις δωρεές προς τη ΜΚΟ και τα 

νεώτερα στοιχεία δείχνουν κάποια 
σηµαντικά ποσά προέρχονται από 
αδιευκρίνιστες πηγές.

Στην κρύπτη – χρηµατοκιβώτιο 
στο διαµέρισµα που χρησιµοποι-
ούσε το ζευγάρι πάνω από τη δοµή 
του Κολωνού εντοπίστηκαν ακόµα 
δολάρια και έγγραφα που πιθανόν 
να αποτελέσουν θησαυρό στα χέ-
ρια των αρµόδιων υπηρεσιών. Πά-
ντως, οι αξιωµατικοί της Οικονοµι-

«ΚΙΒΩΤΟΣ» ΤΟΥ… ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Λεφτά µε το τσουβάλι σε λογαριασµούς, θυρίδες και… κρύπτες

στα δώµατα του πατρός Αντωνίου και της πρσβυτέρας του 



κής Αστυνοµίας δεν είναι βέβαιοι 
ότι στη θυρίδα υπήρχαν µόνο αυ-
τά τα χρήµατα και πιθανολογούν ότι 
ενδεχοµένως το µεγαλύτερο µέρος 
να βρίσκεται κρυµµένο σε άλλο ση-
µείο. Και αυτό γιατί η θυρίδα που 
πριν από µέρες επισκέφθηκε για τε-
λευταία φορά η παπαδιά είναι πλέ-
ον κενή.

Επίσης, χρεωστικές και πιστωτι-
κές κάρτες του ζευγαριού έχουν µπει 
στο µικροσκόπιο και γίνεται ενδε-
λεχής έλεγχος για να εντοπιστούν 
ύποπτες κινήσεις, περίεργες αγορές 
και µεταφορές χρηµάτων. Επίσης σε 
τρεις τραπεζικούς λογαριασµούς του 
ζευγαριού βρέθηκαν εκατοντάδες 
χιλιάδες ευρώ, οι δυο άλλοι λογα-
ριασµοί ελέγχονται, ενώ στο λογα-
ριασµό µισθοδοσίας του παπά εντο-
πίστηκαν περίπου 120.000 ευρώ και 
το απίστευτο είναι πως δεν έχει γί-
νει καµία κίνηση την τελευταία δε-
καετία!

Εκατοντάδες εκατοµµύρια 
Παράλληλα, σε τρεις από τους λο-
γαριασµούς του ζεύγους και της 
∆οµής, υπάρχουν υποψίες και εν-
δείξεις για εισροές και εκροές µε-
γάλων χρηµατικών ποσών µε τις αρ-
χές να «ξεσκονίζουν» τις κινήσεις 
των επίµαχων λογαριασµών την τε-
λευταία πενταετία όπου εµφανίζο-
νται εισροές στην ΜΚΟ περίπου 
410 εκατοµµύρια ευρώ!

Υπενθυµίζεται επίσης ότι στους 
λογαριασµούς της Κιβωτού έχουν 
εντοπιστεί καταθέσεις ύψους 12,5 
εκατοµµυρίων ευρώ σύµφωνα µε 
τα πρώτα στοιχεία, ενώ διαπιστώθη-

κε επίσης πως η Κιβωτός έχει στην 
κατοχή της κοντά στα 200 ακίνητα.

Η Σταµατία Γεωργαντή 
άδειασε τη θυρίδα 
Από την έρευνα της Αρχής Ξέ-
πλυµα Μαύρου Χρήµατος προκύ-
πτει ακόµη ότι στις 22 Νοεµβρίου, 
η Σταµατία Γεωργαντή ήταν εκείνη 
που πήγε σε υποκατάστηµα τράπε-
ζας του Κολωνού όπου διατηρού-
σε θυρίδα και πήρε το περιεχόµενό 
της. Από την άρση του οικονοµικού 

απορρήτου διαπιστώθηκε ότι η θυ-
ρίδα είναι πλέον κενή ενώ δεν εί-
ναι γνωστό ποιό ήταν το περιεχόµε-
νο της θυρίδας.

Ψάχνουν µαύρο χρήµα 
στα κουτιά δωρεών 
Την ίδια στιγµή, έντονο προβλη-
µατισµό προκαλεί στην οικονοµική 
Αστυνοµία το «µαύρο χρήµα» από 
τα µαγικά κουτιά της Κιβωτού τα 
οποία ήταν τοποθετηµένα σε κηδεί-
ες, µνηµόσυνα, υπέρ αναπαύσεως, 

σε σούπερ µάρκετ, σε καταστήµατα. 
Οι αρχές πραγµατοποιούν έρευνες 
για να εντοπίσουν πού πήγαιναν τα 
χρήµατα αυτά και ποιος τα διαχει-
ριζόταν. 

Έλεγχος στο πόθεν έσχες 
της πρεσβυτέρας
Και έλεγχο για το πόθεν έσχες της 
πρεσβυτέρας διατάχθηκε από τον 
επικεφαλής της Αρχής για το Ξέ-
πλυµα Μαύρου Χρήµατος, επίτιµο 
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
Χαράλαµπο Βουρλιώτη, εκτός από 
τον γενικευµένο οικονοµικό έλεγχο 
που πραγµατοποιεί ήδη η Αρχή για 
την οικονοµική διαχείριση στην Κι-
βωτό του Κόσµου.

Ο έλεγχος του πόθεν έσχες κρί-
θηκε απαραίτητος, καθώς η πρε-
σβυτέρα λόγω της ιδιότητας της ως 
διαχειρίστριας στην Κιβωτό ήταν 
υπόχρεη να υποβάλλει δήλωση 
πόθεν έσχες. Κατά τον έλεγχο του 
πόθεν έσχες η έρευνα στρέφεται 
στο αν έχει δηλώσει όσα πράγµα-
τι διαθέτει και αν έχει αποκρύψει 
ακίνητα η άλλα περιουσιακά στοι-

χεία. Το σηµαντικό είναι πώς µέσω 
του πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας 
ελέγχεται έµµεσα και ο πατέρας 
Αντώνιος, καθώς η ίδια υποχρεού-
ται από τον νόµο να δηλώσει πέ-
ραν των δικών της περιουσιακών 
στοιχείων και όσα κατέχουν ο σύ-
ζυγός της και άµεσα συγγενικά της 
πρόσωπα.

Προβληµατισµένοι
οι δωρητές 
Προβληµατισµό προκαλούν ωστό-
σο σε µεγάλους δωρητές της Κιβω-
τού άλλα κι άλλων παρόµοιων δο-
µών οι συνεχείς αποκαλύψεις που 
έρχονται στην επιφάνεια µε αποτέ-
λεσµα αρκετοί να το ξανασκέφτο-
νται πριν προχωρήσουν σε κάποια 
δωρεά.

Τις τελευταίες ηµέρες άνθρω-
ποι που είχαν συµπεριλάβει στη δι-
αθήκη τους τη Κιβωτό του Κόσµου 
ανακαλούν τις δωρεές και αλλάζουν 
το περιεχόµενο των διαθηκών τους. 
Στα «χέρια» της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Αθηνών βρίσκεται το προα-
νακριτικό υλικό που συγκεντρώθη-
κε από τις έρευνες που διενήργησαν 
κλιµάκια της οικονοµικής αστυνοµί-
ας τα προηγούµενα 24ωρα.

Όλο προανακριτικό υλικό που 
συγκεντρώθηκε από τις έρευνες 
που διενήργησαν κλιµάκια της οι-
κονοµικής αστυνοµίας βρίσκεται 
πλέον στα «χέρια» της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Αθηνών και πλέον τον 
λόγο έχει η δικαιοσύνη η οποία θα 
αξιολογήσει τα στοιχεία και εντός 
των επόµενων ηµερών αναµένεται 
να καλέσει µάρτυρες για κατάθεση.
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Υποψίες και ενδείξεις 
για εισροές και εκροές 

μεγάλων χρηματικών 
ποσών με τις αρχές να 

«ξεσκονίζουν» τις κινήσεις 
των επίμαχων λογαριασμών 

την τελευταία πενταετία 
όπου εμφανίζονται εισροές 

στην ΜΚΟ περίπου 410 
εκατομμύρια ευρώ!

Ραγδαίες είναι οι 
εξελίξεις στην υπόθεση 

της Κιβωτού του Κόσμου 
καθώς χθες το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο 
υπό την Αλεξάνδρα 

Μαρτίνου απομάκρυνε 
πέντε πρόσωπα από

την Οργάνωση

Στο λογαριασμό 
μισθοδοσίας του παπά 
εντοπίστηκαν περίπου 

120.000 ευρώ και το 
απίστευτο είναι πως δεν 

έχει γίνει καμία κίνηση την 
τελευταία δεκαετία!

Ο Ιρακινός υπαρχηγός του πατέρα 
Αντώνιου, απολύθηκε από την 
«Κιβωτό»
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«H
ταν πολύ δύσκολη 
απόφαση και δεν 
την πήρα ούτε στο 
πόδι, ούτε εν βρα-

σμώ», δήλωσε για την απόφασή 
του να μην διεκδικήσει την επανε-
κλογή του στις επικείμενες δημοτι-
κές εκλογές ο δήμαρχος Λυκόβρυ-
σης – Πεύκης, κ. Τάσος Μαυρίδης, 
στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη 
που μας παραχώρησε.

Ο δήμαρχος υποστήριξε πως 
δεν ήταν εύκολο για έναν δήμαρχο 
με δύο θητείες και αρκετά σημαντι-
κό έργο, όπως εκτιμά, να μην είναι 
υποψήφιος. «Θεωρώ όμως πως 
σ’ αυτή την περίοδο έχει κλεί-
σει μετά από 30 χρόνια ενα-
σχόλησης με τα κοινά του δή-
μου μου ένας κύκλος. Υπήρχαν 
λόγοι εντός και εκτός συνδυα-
σμού, αλλά σίγουρα δεν φοβή-
θηκα το εκλογικό αποτέλεσμα», 
σημείωσε με νόημα ο κ. Μαυρίδης.

Ακολούθως, ο δήμαρχος Λυκό-
βρυσης - Πεύκης έκανε έναν σύντο-
μο απολογισμό των πεπραγμένων 
της δημοτικής του αρχής, αναφερό-
μενος στα έργα που έγιναν ή έχουν 
δρομολογηθεί και τα οποία όπως 
θα διαβάσετε είναι ύψους πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ.

Ακολουθεί η συνέντευξη του 
δημάρχου Λυκόβρυσης – Πεύκης, 
κ. Τάσου Μαυρίδη: 

n Κύριε Μαυρίδη, πόσο δύσκο-
λη ήταν η απόφαση που πήρατε 
να ανακοινώσετε ότι δεν θα εί-
στε υποψήφιος δήμαρχος Λυ-
κόβρυσης - Πεύκης στις προ-
σεχείς εκλογές; 
Ειλικρινά, ήταν μία πολύ δύσκολη 
απόφαση, αν σκεφτείτε ότι πρωτο-
εκλέχτηκα το 1994 ενώ μία θητεία 
πιο πριν ήμουν συνοικιακός σύμ-
βουλος από το 1987 έως το 1990.  
Ήταν μία δύσκολη απόφαση που 
δεν την πήρα ούτε “στο πόδι”, ούτε 
“εν βρασμώ”. 

Για περίπου έναν χρόνο το “πά-
λευα” στο μυαλό μου και το είχα 
συζητήσει μόνο με στενούς συνερ-
γάτες του γραφείου μου, όχι με δη-
μοτικούς συμβούλους. 

Δεν είναι εύκολο, επιτρέψτε 
μου να το πω, όταν έχεις κάνει δύο 
επιτυχημένες θητείες ως δήμαρ-
χος, όπως έδειξαν και τα αποτελέ-
σματα της κάλπης, να αποχωρείς. 
Θυμίζω πως με Απλή Αναλογική 
πήραμε 43% όταν το 2014 είχαμε 
λάβει την πρώτη Κυριακή 34%. 

n Κάνατε και Συνέντευξη Τύ-

που σχετικά, στην οποία ήσα-
σταν εμφανώς συγκινημένος.
Ναι, κάναμε Συνέντευξη Τύπου 
στις αρχές Οκτωβρίου όπου ανα-
κοίνωσα την αποχώρησή μου με 
ένα κείμενο που θα παρακαλού-
σα να το προσέξετε γιατί έχει πάρα 
πολλά νοήματα.

Επίσης, θα ήθελα να απαντήσω 
σε όσους λένε ότι το ανακοίνωσα 
νωρίς πως δεν θα είμαι υποψήφιος 
πως ήθελα να δώσω τον απαραί-
τητο χρόνο για να γίνουν οι απα-
ραίτητες κινήσεις για την επόμενη 
ημέρα. 

n Το προφανές ερώτημα είναι 
το “γιατί αποχωρείτε”; 
Έπαιξε ρόλο ότι είμαι πάρα πολλά 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θεω-
ρώ όμως πως σ’ αυτή την περίο-
δο έχει κλείσει μετά από 30 χρό-
νια ενασχόλησης με τα κοινά του 
δήμου μου ένας κύκλος. Υπήρχαν 
λόγοι εντός και εκτός συνδυασμού, 
αλλά σίγουρα δεν φοβήθηκα το 
εκλογικό αποτέλεσμα.

Επειδή ποτέ δεν πρέπει να λες 
“ποτέ” στην πολιτική αν και πρέπει 
να σας πω ότι δεν θεωρώ τον εαυτό 
μου πολιτικό όσον αφορά στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση. Είναι γεγονός 
πως υπήρχαν πάρα πολλοί λόγοι 
και εκτός Συνδυασμού και εντός 
Συνδυασμού. Θέλω να είμαι ειλι-
κρινής. 

Πάντως δεν φοβήθηκα τις 
εκλογές, γιατί ειπώθηκε και αυτό 
στο δημοτικό συμβούλιο και απά-
ντησα πως αυτό δεν ισχύει γιατί 
δεν φοβήθηκα το 2019 με την Απλή 
Αναλογική. Μετά από 30 χρόνια 
υπάρχει μία κόπωση, όχι από τη 
δουλειά και το αποδεικνύουμε αυ-
τό γιατί μέχρι το τέλος της θητείας, 
θα είμαι στο γραφείο για να πετύ-
χουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί 
στους πολίτες. Άλλωστε πολλά τα 
έχουμε πετύχει ήδη. Πάντως, σί-
γουρα υπήρχαν και άλλοι λόγοι.

n Ποια είναι τα σημαντικότερα 
έργα που προγραμματίζονται να 
γίνουν στο δήμο; 
Θέλω να τονίσω πως παρά τις δύ-
σκολες συνθήκες με πανδημία 
στην αρχή της θητείας και με την 
ενεργειακή κρίση μετά δεν χάσα-
με ως δήμος κανένα χρηματοδοτι-
κό εργαλείο. Μάλιστα, μόλις πριν 
λίγες ημέρες πήραμε απόφαση 
στην οικονομική Επιτροπή και κα-
ταθέτουμε την πρότασή μας για τα 
Smart Cities, ύψους 860.000 ευ-
ρώ. Καταθέσαμε πρόταση για τον 

ΤΆΣΟΣ ΜΆΥΡΊΔΗΣ 
 (ΔΗΜΆΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ)

Φεύγει και αφήνει 
πίσω του ...προίκα 

εκατομμυρίων ευρώ 
«Θεωρώ πως σ’ αυτή την περίοδο έχει κλείσει μετά από 30 χρόνια 

ενασχόλησης με τα κοινά του δήμου μου ένας κύκλος. Υπήρχαν λόγοι εντός 
και εκτός συνδυασμού, αλλά σίγουρα δεν φοβήθηκα το εκλογικό αποτέλεσμα»

Του Πέτρου Κουβάτσου 
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εκσυγχρονισµό των ΚΕΠ άλλες 
60.000 ευρώ. Επίσης, έχουµε υπο-
βάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών 
για το Ταµείο Ανάκαµψης, Μελέ-
τη 3,5 εκατ. ευρώ για την οδική 
ασφάλεια (οδοποιία, πεζοδρόµια). 
Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταµείο 
στις 24 Νοεµβρίου – ηµέρα των γε-
νεθλίων µου και µου έκαναν πλά-
κα ότι “έχω δώρο από το Πράσινο 
Ταµείο – η ανάπλαση δύο πλατει-
ών και των παιδικών χαρών µε το 
ποσό των 400.000 ευρώ. Την ίδια 
στιγµή προχωράει κανονικά το 
Πρόγραµµα Φιλόδηµος. Παράλ-
ληλα, παραλάβαµε δύο ανατρεπό-
µενα οχήµατα και στις αρχές του 
χρόνου θα παραλάβουµε ένα νέο 
φορτηγό µε αρπάγη. Ακόµη προ-
χωράµε στην προµήθεια µπόµπκατ 
που χρησιµεύουν στις ακραίες και-
ρικές περιπτώσεις. Βέβαια, προχω-
ράει και η προµήθεια των λαµπτή-
ρων LED ύψους 2,3 εκατ. ευρώ.     

n Βοήθησε τους δήμους, στον 
τομέα των έργων. η σημερινή 
κυβέρνηση; 
Η αλήθεια είναι πως είχαµε κάτι δι-
αφορετικό. Σε αυτήν την θητεία εί-
χαµε περισσότερες Προσκλήσεις 
Έργων µε την νέα κυβέρνηση της 
Νέας ∆ηµοκρατίας. Το Πρόγραµ-
µα Φιλόδηµος που ξεκίνησε επί 
ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε απορροφητικό-
τητα από τους δήµους και για αυ-
τόν το λόγο έγινε και ο Φιλόδηµος 
ΙΙ. Τώρα λοιπόν είχαµε το Φιλόδη-
µο ΙΙ, µε µεγάλη απορροφητικότη-
τα. Είχαµε µεγαλύτερη κίνηση προ-
γραµµάτων από το Πράσινο ταµείο 
µε επίσης µεγάλη απορροφητικό-
τητα. Βγήκε το Ταµείο Ανάκαµψης 
όπως και τα Προγράµµατα από τον 
κ. Πιερρακάκη, τα smart cities και 
τα ΚΕΠ και ανΑµένουµε άµεσα και 
το Πρόγραµµα Ηλέκτρα. ∆ηλαδή 
ήταν πάρα πολλά τα προγράµµατα 
που µπορούσε να αξιοποιήσει ένας 
δήµος και ο δήµος µας κατάφερε να 
θέσει προτάσεις σε όλα. 

 
n Μεγάλη συζήτηση γινόταν για 
την οικονομική κατάσταση του 
δήμου. Ποια είναι η κατάσταση 
σήμερα;
∆ιαχειριστήκαµε πάρα πολύ καλά 
τα οικονοµικά του δήµου και µά-
λιστα µόλις πρόσφατα εκδώσα-
µε ανακοίνωση στην οποία ανα-
φέραµε αναλυτικά τα οικονοµικά 
δεδοµένα του δήµου µας. Αυτή τη 
στιγµή έχουµε ταµειακά διαθέσιµα 
που ξεπερνούν τα 2,3 εκατ. ευρώ. 
Οι δανειακές υποχρεώσεις από το 

14 εκατ. ευρώ έχουν φτάσεις στα 
6,45 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώ-
σεις στους τρίτους από τα  4 εκατ. 
ευρώ που ήταν το 2010 έφτασαν κά-
τω από 200.000 ευρώ. Ούτε καν τα 
τρέχοντα δηλαδή. Υπάρχει ένα µε-
γάλο συµµάζεµα των οικονοµικών 
του δήµου.

n Υπάρχει κάποιο μεγάλο έρ-
γο που θα θέλατε να κάνετε κα-
τά την διάρκεια της θητείας σας 
και για κάποιο λόγο δεν το υλο-
ποιήσατε; 
Το εµβληµατικό έργο για την περιο-
χή µας είναι το υπόγειο γκαράζ και 
η πλατεία της Πεύκης όµως εκ των 

πραγµάτων δεν µπορούσαµε να το 
κάνουµε για οικονοµικούς λόγους. 
Παρόλα αυτά και σε αυτό το µεγά-
λο έργο καταφέραµε να εξασφαλί-
σουµε την χρηµατοδότηση από το 
Αντώνης Τρίτσης ύψους, 4,5 εκατ. 
Ευρώ για την εκτέλεση του έργου 
και τώρα είµαστε στη φάση για τον 

οριστικό µελετητή του έργου. Πα-
ράλληλα, έχουµε εντάξει στο Α. 
Τρίτσης την βιοκλιµατική ανάπλα-
ση περιοχών και την ασφαλή δι-
άβαση των παιδιών στα σχολεία. 
Πρόκειται για ένα έργο ύψους 10,5 
εκατ. Ευρώ. 

n Τελικά, μπορεί να διοικηθεί 
ένας δήμος με Απλή Αναλογική;
Πως µπορούσες να διοικήσεις µε 
Απλή Αναλογική όταν στην πε-
ρίπτωση τη δική µας, από τις 33 
έδρες έχουµε τις 14; Έπρεπε να γί-
νουν συνεργασίες και συµφωνίες 
για να υπάρχει µία πλειοψηφία στο 
δηµοτικό συµβούλιο. Προτιµήσα-
µε ως παράταξη το συλλογικό συµ-
φέρον του δήµου από το να εγκλω-
βιστούµε σε έναν µικρόκοσµο που 
δεν µας επέτρεπε να διοικήσουµε. 
Αν και δοθήκαν λύσεις µε τις πα-
ρεµβάσεις για την κυβερνησιµότη-
τα των δήµων είναι αυτονόητο πως 
θα πρέπει να έχεις την πλειοψηφία 
στο δηµοτικό συµβούλιο. 

Κι εγώ είµαι υπέρ των συνερ-
γασιών αλλά όχι µε τον εξαναγκα-
σµό της Απλής Αναλογικής. Θέ-
λω να το ξεκαθαρίσω αυτό γιατί 
η Απλή Αναλογική δεν βοήθησε 
στην διοίκηση των δήµων.

n Υπάρχει περίπτωση να σας 
δούμε να είστε υποψήφιος είτε 
στις βουλευτικές είτε στις περι-
φερειακές εκλογές; 
Όχι, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. 
Είµαι κάθετος. Βέβαια, υπενθυµί-
ζω πως µιλάµε για τις προσεχείς 
εκλογές. ∆εν µπορώ να σας πω για 
µετά την λήξη της τρέχουσας δηµο-
τικής θητείας. 

n Ποιο είναι το αύριο της παρά-
ταξης; Θέσατε κάποιες διαδικα-
σίες διαδοχής;
∆εν βάλαµε κάποια συγκεκριµέ-
νη διαδικασία που θα πρέπει να 
ακολουθηθεί. Ακούω κι εγώ για 
κάποιες υποψηφιότητες, δεν ξέρω 
αν θα ευδοκιµήσουν µέχρι τέλους. 
Εγώ αυτό που είπα στην παράταξη 
είναι πως ούτε µέντορας θέλω να 
το παίξω ούτε θα είµαι δήµαρχος 
στο παρασκήνιο. Μακριά από εµέ-
να αυτά. Αν µου ζητηθεί, πολύ δια-
κριτικά, θα είµαι ένας απλός στρα-
τιώτης εφόσον είµαι σύµφωνος 
και µε την υποψηφιότητα προφα-
νώς προκειµένου µε την εµπειρία 
µου να προσφέρω. Χωρίς να έχω 
την απαίτηση να έχω κάποιο ρόλο. 
Αν ήθελα να έχω ρόλο θα κατέβαι-
να για δήµαρχος. 

«Παρά τις δύσκολες συνθήκες 
με πανδημία στην αρχή της 

θητείας και με την ενεργειακή 
κρίση μετά δεν χάσαμε ως δήμος 
κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο. 

Μάλιστα, καταθέτουμε την 
πρότασή μας για τα Smart Cities, 

ύψους 860.000 ευρώ»



ΕΝ ΟΙΚΩ... 20
Σάββατο 3 & Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY  PRESSFR

EETODAY  PRESSFR
EE

Με κεντρικό σύνθηµα «Υπεύ-
θυνα παρών για όλους», δόθηκε 
στη δηµοσιότητα η «ιδρυτική δι-
ακήρυξη αρχών και δεσµεύσεων 
της δηµοτικής παράταξης “Νέος 
∆ιόνυσος”, η οποία µε επικεφα-
λής τον υποψήφιο δήµαρχο Νίκο 
Καρυστινό θα κατέβει στις αυτο-
διοικητικές εκλογές του επόµε-
νου Οκτωβρίου.

Σε µήνυµά του, ο πρώην αντι-
δήµαρχος Παιδείας και ανεξάρ-
τητος δηµοτικός σύµβουλος (δι-
εγράφη από την παράταξη της 

∆ιοίκησης) σηµειώνει ότι «η 
προετοιµασία της διακήρυξης 
απαίτησε αρκετές εβδοµάδες 
και συνδιαµορφώθηκε συλλο-
γικά από µια Οµάδα Πρωτοβου-
λίας» και την χαρακτηρίζει «ώρι-
µο καρπό προβληµατισµού και 
ιδεών ανανέωσης που αξίζουν 
εφαρµογής στο ∆ήµο µας και θα 
αποτελούν την πυξίδα προσανα-
τολισµού και δράσης, για εµέ-
να προσωπικά και συνολικά, για 
την δηµοτική παράταξη Νέος ∆ι-
όνυσος».

Υποψήφια
Δήμαρχος
Λυκόβρυσης –
Πεύκης η Μαρίνα
Σταυράκη
– Πατούλη
Επιβεβαιώνοντας µέχρι κεραίας το 
πρόσφατο ρεπορτάζ µας, η Μαρίνα 
Σταυράκη – Πατούλη, ανακοίνωσε την 
υποψηφιότητά της για ∆ήµαρχος Λυκό-
βρυσης – Πεύκης στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές του 2023.

Με σύνθηµα “Συνεργασία, σύνθε-
ση, ενότητα, συστηµατική δουλειά, στα-
θερή παρουσία δίπλα σε κάθε δηµότη”, 
δήλωσε έτοιµη να αντιµετωπίσει νέες 
προκλήσεις στον ∆ήµο, από τη στιγµή 
που ο κ. Τ. Μαυρίδης δεν θα διεκδική-
σει την επανεκλογή του.

Όπως δήλωσε: “Ο ∆ήµος Λυκό-
βρυσης – Πεύκης, βρίσκεται σε κρίσι-
µη καµπή. Πρέπει να αξιοποιήσουµε 
στο µέγιστο βαθµό τις ευκαιρίες που 
ανοίγονται µπροστά µας. Να χτίσουµε 
πάνω στα θετικά πεπραγµένα της ση-
µερινής ∆ηµοτικής Αρχής, αλλά και 
να προχωρήσουµε σε σηµαντικές αλ-
λαγές. Να σχεδιάσουµε ολοκληρωµέ-
να, ώστε να διασφαλίσουµε µεγαλύτε-
ρη αποτελεσµατικότητα στο ∆ήµο µας, 
καλύτερη καθηµερινότητα, καλύτερη 
ποιότητα ζωής για όλες και όλους µας.”

«Τσουνάμι» υποψηφίων
δημάρχων στον Ωρωπό 
∆

ιψήφιος αναµένεται να είναι ο αριθ-
µός των υποψηφίων δηµάρχων 
στον Ωρωπό, σύµφωνα µε τα ως 
τώρα δεδοµένα. Ήδη, την υποψη-

φιότητά τους έχουν ανακοινώσει ο νυν δήµαρ-
χος Γιώργος Γιασηµάκης, ο πρώην δήµαρχος 
Θωµάς Ρούσσης και ο ∆ιονύσης Καµπιώτης.

Επίσης, το πρώην στέλεχος της παράταξης 
του δηµάρχου και αντιδήµαρχος, Κωνσταντί-
νος Λίτσας, αναµένεται να είναι υποψήφιος, 
όπως επίσης και ο Επαµεινώνδας Αναστασί-
ου από τον Αυλώνα. Από τον χώρο του ΚΚΕ, 
ο Μιχάλης Χασιώτης αναµένεται να είναι εκ 
νέου υποψήφιος.

Αφού συµπληρώσαµε τις έξι υποψηφι-
ότητες, πάµε και στις επόµενες. Υποψήφιος 
ακούγεται ότι θα είναι ο πρώην δήµαρχος και 
υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος µε τον 

Γιώργο Πατούλη, κ. Γιάννης Οικονοµάκος. 
Ενώ ένας πρώην κοινοτάρχης της περιοχής, 
αγαπητός στους πολίτες του Ωρωπού δέχεται 
ισχυρές πιέσεις να είναι υποψήφιος.

Ενώ υποψήφιος έχει δηλώσει ότι θα εί-
ναι εκ νέου ο δηµοτικός σύµβουλος Αυλώνας 

Επαµεινώνδας Αναστασίου.
Επιπλέον, τουλάχιστον µία υποψηφιότη-

τα αναµένεται από τον Κάλαµο και το Καπαν-
δρίτι αλλά και κάποιοι υποψήφιοι βουλευτές 
που δεν θα εκλεγούν. Έχει… µέλι η καρέκλα 
του δηµάρχου στον Ωρωπό. 

∆ήµος µε πράσινο πρόσηµο το Ηράκλειο Αττικής 
Με στόχο να βελτιώσει πε-
ραιτέρω το περιβαλλοντι-
κό του αποτύπωµα, ο ∆ήµος 
Ηρακλείου θα ξεκινήσει το 
επόµενο διάστηµα την εκπό-
νηση του ∆ηµοτικού Σχεδί-
ου Μείωσης Εκποµπών (∆η-
ΣΜΕ), το οποίο θα προβλέπει 
σχετικά µέτρα και δράσεις, 
κυρίως, σε ό,τι αφορά τα δη-
µοτικά κτίρια της πόλης.

Με γνώµονα αυτή την 
προοπτική, ο δήµαρχος, Νί-
κος Μπάµπαλος, επισκέφθη-
κε τον υφυπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Γιώργο 

Αµυρά, προκειµένου να συ-
ζητήσουν τις βέλτιστες δυνα-
τές πρακτικές για την αποτε-
λεσµατικότερη διαµόρφωση 

του ∆ηΣΜΕ και να αναζητη-
θούν πιθανές πηγές χρηµατο-
δότησης της εκπόνησης και 
υλοποίησής του.

Επίσης ενηµέρωσε τον 
Υφυπουργό, αναφορικά µε 
τις πρωτοβουλίες του ∆ήµου 
στην προσπάθεια να κάνει την 
πόλη πιο βιώσιµη, πιο φιλική 
στο περιβάλλον και τους κα-
τοίκους.

Με το ∆ηΣΜΕ θα αποτυ-
πωθούν περαιτέρω ενέργειες 
και παρεµβάσεις που µπορεί 
να κάνει ο ∆ήµος ώστε να µει-
ώσει τις εκποµπές, βάση των 
στόχων που έχουν τεθεί σε 
εθνικό επίπεδο: τουλάχιστον 
10% για το έτος 2025 και 30% 
έως το 2030.

«Νέος
Διόνυσος»:
Συστήθηκε
η νέα
δημοτική
παράταξη
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Η Λ. Φυλής διαμορφώνεται
σε μία ασφαλή, προσβάσιμη
και πράσινη οδό
Σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ του 
∆ηµάρχου Αγίων Αναργύρων-Καµατερού Σταύρο 
Τσίρµπα, µηχανικών του ∆ήµου και επαγγελµατιών που 
λειτουργούν καταστήµατα στην περιοχή έγινε ενηµέρωση 
σχετικά µε τη µεγάλη παρέµβαση που πρόκειται να 
ξεκινήσει άµεσα στη Λεωφόρο Φυλής στο Καµατερό, 
αλλάζοντας την αισθητική, τη λειτουργικότητα και την 
ασφάλεια για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
Το έργο περιλαµβάνει:
● την ανάπλαση των πεζοδροµίων µε δοµηµένο πλάτος 
τα 2 µέτρα κατ’ ελάχιστον,
● τη δηµιουργία ραµπών ΑµεΑ και λωρίδα όδευσης 
τυφλών,
● την αναβάθµιση του δικτύου του οδοφωτισµού,
● τη δηµιουργία 2 δηµοτικών χώρων στάθµευσης για την 
εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών,
● τη δενδροφύτευση καθ’ όλο το µήκος της παρέµβασης 
ώστε να δηµιουργηθεί µία πράσινη, ήπια διαδροµή 
περιπάτου.

Κατόπιν διαβούλευσης µε τους καταστηµατάρχες, 
αποφασίστηκε οµόφωνα το έργο να ξεκινήσει µετά το 
πέρας της εορταστικής περιόδου και συγκεκριµένα στις 
15 Γενάρη, ενώ η ολοκλήρωσή του αναµένεται µέχρι τα 
µέσα του Καλοκαιριού.

Για µια ακόµη χρονιά, 
στο πλαίσιο των Χρι-
στουγεννιάτικων εκδη-
λώσεων «Χριστούγεν-
να στον Πειραιά, γιορτές 
στις γειτονιές» ο ∆ήµος 
Πειραιά σε συνεργασία 
µε τον Εµπορικό Σύλ-
λογο Πειραιώς, διοργα-
νώνουν την «Κόκκινη 
Νύχτα» µε στόχο την τό-
νωση της εµπορικής κίνησης της πόλης, προσκαλώ-
ντας κατοίκους και επισκέπτες να περιηγηθούν στα 
εµπορικά καταστήµατα του Πειραιά, σε µια µεγάλη 
χριστουγεννιάτικη γιορτή µε πολλές εκπλήξεις.

Η «Κόκκινη Νύχτα» φέτος θα πραγµατοποιηθεί την 
Πέµπτη 22 ∆εκεµβρίου και σύµφωνα µε τον προγραµ-
µατισµό τα εµπορικά καταστήµατα του Πειραιά θα πα-

ραµένουν ανοιχτά τρεις 
ώρες επιπλέον του κα-
νονικού ωραρίου.

Ένα φαντασµαγο-
ρικό χριστουγεννιάτι-
κο θέαµα θα εκτυλίσ-
σεται στην πόλη µε τον 
Πύργο και το ∆ηµοτικό 
θέατρο να πρωταγωνι-
στούν στον εορταστικό 
φωτισµό, το «τρένο της 

χαράς» θα κάνει βόλτες στο κέντρο του Πειραιά σε µια 
όµορφη, γιορτινή  διαδροµή, ενώ στους εµπορικούς 
δρόµους, ξυλοπόδαροι, µασκότ, µάγοι, ξωτικά και Αϊ 
Βασίληδες, θα βάλουν στο πνεύµα των Χριστουγέν-
νων µικρούς και µεγάλους, ενώ λίγο µετά τις 19:30, 
µια χριστουγεννιάτικη έκπληξη περιµένει µικρούς και 
µεγάλους στο Πασαλιµάνι.

Πρωτότυπα παγκάκια, κα-
τασκευασµένα από µεγάλες 
χρωµατιστές “ξυλοµπογιές” 
τοποθετεί ο ∆ήµος Αλίµου, 
σε όλα τα δηµοτικά σχολεία 
της πόλης. Τα «παγκάκια της 
φιλίας» έχουν στόχο να ενι-
σχύσουν τους δεσµούς φιλίας 
ανάµεσα στα παιδιά και όπως 
αναφέρει ο δήµαρχος, Ανδρέ-
ας Κονδύλης, θα λειτουργούν και ως 
µέσο πρόληψης κατά της µοναξιάς, της 
αποµόνωσης, ακόµα και του bullying.

Όταν ένα παιδί νιώθει µόνο του 
στο διάλειµµα, χωρίς παρέα και φί-
λους να παίζουν µαζί του, ή όταν εί-
ναι στενοχωρηµένο από κάτι που του 

έχει συµβεί, κάθεται στο παγκάκι 
αυτό. Με τον τρόπο αυτό, ειδοποι-
εί τα άλλα παιδιά να παίξουν µα-
ζί του, ειδοποιεί ότι θέλει παρέα.

Έτσι, το «παγκάκι της φιλίας» 
βοηθάει τα πιο συνεσταλµένα παι-
διά να γνωριστούν µε τα υπόλοι-
πα, να αλληλεπιδράσουν και να 
ξεκινήσουν νέες φιλίες, ενισχύ-
ει τους δεσµούς ανάµεσα στα παι-

διά και λειτουργεί ως µέσο πρόληψης 
κατά της µοναξιάς, της αποµόνωσης, 
ακόµα και του bullying.

Δήμος Αλίμου: Τα «παγκάκια της φιλίας»
απάντηση στο σχολικό bullying 

Έρχεται η “Κόκκινη Νύχτα” στον Πειραιά 

Και αυτά τα Χριστούγεννα, η Αθήνα 
«πλημμυρίζει» με λάμψη και φως! 

Του Πέτρου Κουβάτσου 

Κ
όντρα στις επιπτώσεις της ενερ-
γειακής κρίσης, η δηµοτική αρχή 
της Αθήνας, έχοντας αντικαταστή-
σει ήδη από τις δύο προηγούµε-

νες χρονιές το σύνολο του χριστουγεννιάτικου 
φωτισµού της πόλης µε led, καταφέρνει να εξα-
σφαλίσει Χριστούγεννα χωρίς “εκπτώσεις” στη 
λάµψη και το φως. Η εξοικονόµηση που επιτυγ-
χάνεται, φτάνει το ύψος του 80% συγκριτικά µε 
προηγούµενα χρόνια.

Σε δήλωσή του ο ∆ήµαρχος Αθηναίων, 
Κώστας Μπακογιάννης, αναφέρει: «Το επίκε-
ντρο της γιορτής, τα φετινά Χριστούγεννα, είναι 
οι 129 γειτονιές της πόλης. Από εκεί ξεκινάµε, 
φωτίζοντας άπλετα µε λαµπερά στολίδια τους 

δρόµους και τις πλατείες, και στέλνοντας για µία 
ακόµη φορά µήνυµα χαράς και αισιοδοξίας σε 
όλες τις Αθηναίες και σε όλους τους Αθηναίους. 
Σεβόµενοι την κρίση κι έχοντας αντικαταστήσει 
εγκαίρως όλα τα χριστουγεννιάτικα φωτιστικά 
µε led, κρατάµε τη γιορτινή ατµόσφαιρα στην 
πόλη, χωρίς να χρειαστούν περικοπές. Παράλ-
ληλα µε τον λαµπερό στολισµό διαµορφώσα-
µε -σε συνεργασία µε τους πολιτιστικούς φορείς 
µας- ένα δυναµικό χριστουγεννιάτικο πρόγραµ-
µα που φιλοδοξεί να µετατρέψει την Αθήνα σε 
µία µεγάλη γιορτινή σκηνή για µικρούς και µε-
γάλους. Αυτά τα Χριστούγεννα, µάς βρίσκουν 
και πάλι όλους µαζί στους δρόµους της Αθήνας. 
Ας είναι τα καλύτερα!».
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Η
δεύτερη μεγαλύτερη οι-
κονομία του πλανήτη 
δοκιμάστηκε από πρω-
τοφανείς διαδηλώσεις, 

οι οποίες αντιμετωπίστηκαν από τις 
Αρχές με σκληρότητα που στηλιτεύ-
τηκε από τη Δύση.

Μετά τις οργισμένες αντιδρά-
σεις αρκετές κινεζικές πόλεις αίρουν 
τα lockdown και επιτρέπουν στις επι-
χειρήσεις να λειτουργήσουν ξανά, 
αν και εξακολουθούν να αναφέρουν 
νέα κρούσματα.

Οι υγειονομικές αρχές, που ανα-
κοίνωσαν τη χαλάρωση μέτρων, δεν 
ανέφεραν τις διαδηλώσεις, οι οποί-
ες κυμαίνονταν από αγρυπνίες με 
κεριά στο Πεκίνο έως συγκρούσεις 
με την αστυνομία στους δρόμους της 
Γκουανγκζού και σε ένα εργοστάσιο 

iPhone στο Ζενγκζού την περασμέ-
νη εβδομάδα.

Οι μεγάλες διαδηλώσεις σημα-
τοδότησαν τη μεγαλύτερη επίδειξη 
πολιτικής ανυπακοής στην ηπειρω-
τική Κίνα από τότε που ανέλαβε την 
εξουσία ο Σι πριν από μια δεκαετία 
και έρχονται καθώς η οικονομία ει-
σέρχεται σε νέα εποχή πολύ πιο αρ-
γής ανάπτυξης από ό,τι παρατηρήθη-
κε εδώ και δεκαετίες.

Παρά τον αυξημένο αριθμό 
κρουσμάτων, ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης είπε ότι ο ιός εξασθενεί, 
ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρω-
σης. «Η χώρα αντιμετωπίζει μια νέα 
κατάσταση ως προς την πρόληψη και 
τον έλεγχο της επιδημίας, καθώς η 
παθογένεια της Όμικρον εξασθενεί, 
περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζο-

νται και έχει συσσωρευτεί εμπειρία 
στον περιορισμό του ιού», ανέφερε 
ο ίδιος σε σχόλια που αναφέρθηκαν 
στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η παραπάνω δήλωσε έρχεται σε 
κραυγαλέα αντίθεση με τα προηγού-
μενα μηνύματα των Αρχών.

Αλλάζουν οι κανόνες
Σε λιγότερες από 24 ώρες μετά τις 
βίαιες διαδηλώσεις στην πόλη Γκου-
ανγκζού, οι Αρχές σε τουλάχιστον 
επτά περιοχές ανακοίνωσαν ότι αί-
ρουν τα lockdown.

Μια περιφέρεια ανακοίνωσε ότι 
θα επιτρέψει τα δια ζώσης μαθήματα 
στα σχολεία και την λειτουργία εστι-
ατορίων και άλλων επιχειρήσεων 
όπως οι κινηματογράφοι.

Επίσης, σε περιοχή με χιλιάδες 

κατοίκους στο Πεκίνο επιτράπηκε σε 
ασθενείς με ήπια συμπτώματα να πα-
ραμένουν σε απομόνωση στο σπίτι 
τους. Οι γείτονες στον ίδιο όροφο και 
σε τρεις ορόφους πάνω και κάτω από 
το σπίτι του θετικού κρούσματος θα 
πρέπει επίσης να μπουν σε καραντί-
να στο σπίτι.

Αυτό θεωρείται σημαντική βελ-
τίωση από τα αυστηρά πρωτόκολλα 
του προηγούμενου διαστήματος που 
προέβλεπαν πως ολόκληρες κοινό-
τητες έπρεπε να μένουν κλειδωμέ-
νες ακόμη και για εβδομάδες με τον 
εντοπισμό ενός και μόνο κρούσμα-
τος.

Η νοτιοδυτική πόλη Chongqing 
θα επιτρέψει σε στενές επαφές ατό-
μων με COVID, που πληρούν ορι-
σμένες προϋποθέσεις, να τεθούν σε 

καραντίνα στο σπίτι, ενώ η Ζενγκζού 
στην κεντρική Κίνα ανακοίνωσε την 
«εύρυθμη» επανέναρξη της λειτουρ-
γίας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμ-
βανομένων των σούπερ μάρκετ, των 
γυμναστηρίων και των εστιατορίων.

Κινέζοι αξιωματούχοι υγείας δή-
λωσαν ότι οι αρχές θα ανταποκρι-
θούν στις «επείγουσες ανησυχίες» 
που εγείρονται από το κοινό και ότι 
οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζο-
νται πιο ευέλικτα.

Ξεσηκωμός στην
Ουχάν -«Δεν είναι ζωή αυτή»
Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλω-
ναν τις τελευταίες ημέρες στην Ου-
χάν, στην κεντρική Κίνα, διαμαρ-
τυρόμενοι για τους υγειονομικούς 
περιορισμούς, σχεδόν τρία χρόνια 
αφότου εντοπίστηκε στην πόλη αυ-
τή το πρώτο κρούσμα της Covid-19 
παγκοσμίως. Παρόμοιες διαδηλώ-
σεις οργανώθηκαν και σε άλλες κι-
νεζικές πόλεις.

ZERO COVID
Γιατί επιμένει το Πεκίνο
Η Κίνα φαίνεται να ρίχνει τους τόνους στην αυστηρή πολιτική μηδενικών
κρουσμάτων, χαλαρώνοντας κάποιους από τους περιορισμούς
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Οργισµένοι κάτοικοι βάλουν 
κατά των Αρχών, αρνούνται πια να 
ακολουθήσουν τα µέτρα και σπάνε 
τα οδοφράγµατα για να δείξουν την 
εναντίωσή τους στην πολιτική των 
µηδενικών κρουσµάτων. Οι κάτοι-
κοι που αποφάσισαν να εξεγερθούν 
στην Ουχάν ανέρχονται σε εκατο-
ντάδες.

Στο διαδίκτυο βίντεο έδειχναν 
πλήθος µπροστά από το κυλικείο του 
πανεπιστηµίου να έχει συγκεντρω-
θεί γύρω από έναν οµιλητή που φώ-
ναζε: «∆εν είναι φυσιολογική ζωή 
αυτή, αρκετά. Οι ζωές µας δεν ήταν 
έτσι πριν!».

Σε άλλο βίντεο το οποίο έχει λη-
φθεί όπως φαίνεται στο ίδιο µέρος 
έδειχνε φοιτητές να φωνάζουν: “δη-
µοκρατία και κράτος δικαίου, ελευ-
θερία της έκφρασης”, αλλά αυτό 
αποσύρθηκε γρήγορα από το ίντερ-
νετ. ∆υτικοί αναλυτές βλέπουν στις 
διαδηλώσεις το µεγαλύτερο κύµα 
πολιτικής ανυπακοής αφότου ανέλα-
βε την εξουσία ο πρόεδρος Σι Τζιν-
πίνγκ, πριν από µια δεκαετία.

 «Καταστολή εχθρικών
δυνάµεων» 
Aρχές της εβδοµάδος, το κύριο κινε-
ζικό όργανο ασφαλείας ζήτησε την 
«καταστολή» των «εχθρικών δυνά-
µεων», µετά τις διαδηλώσεις κατά 
των υγειονοµικών περιορισµών και 
υπέρ περισσότερων ελευθεριών στις 
µεγάλες πόλεις της Κίνας.

Η Επιτροπή πολιτικών και δικα-
στικών υποθέσεων του κυβερνώ-
ντος κοµµουνιστικού κόµµατος, η 
οποία έχει την εποπτεία των δυνάµε-
ων της τάξης στη χώρα, δήλωσε ότι 
είναι «απαραίτητο να κατασταλούν οι 
δραστηριότητες παρείσφρησης και 
δολιοφθοράς των εχθρικών δυνάµε-
ων βάσει του νόµου», σύµφωνα µε 
τα πρακτικά συνεδρίασης, τα οποία 
έδωσε στη δηµοσιότητα το κινεζικό 
πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Το κείµενο θεωρεί καθοριστι-
κής σηµασίας τη «δριµεία καταστο-
λή σύµφωνα µε τον νόµο των εγκλη-
µατικών ενεργειών που επιδιώκουν 
να ανατρέψουν την κοινωνική τάξη, 
αλλά και την προστασία µε αποφα-
σιστικότητα της κοινωνικής σταθε-
ρότητας».

«Είναι αυτονόητο ότι για την Κίνα, µια τερά-
στια χώρα µε έκταση όσο ολόκληρη η Ευρώπη 
και µε τετραπλάσιο πληθυσµό, να υπάρχουν δια-
φορετικές προσεγγίσεις ανά περιοχή σχετικά µε 
την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και ελέγ-
χου της πανδηµίας» απαντά ο πρεσβευτής της Κί-
νας στην Ελλάδα Σιάο Τζουντσένγκ σχετικά µε 
τις διαδηλώσεις και τις διαµαρτυρίες για αυτό το 
ζήτηµα. Επισηµαίνει πως η κινέζικη κυβέρνη-
ση αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στο ζήτηµα αυτό 
και καλεί µε πυξίδα την επιστήµη και µε προσο-
χή στη λεπτοµέρεια να αντιµετωπιστούν τα σο-
βαρά και εκκρεµή ζητήµατα που προβάλλονται 
από τον λαό, καταβάλλοντας προσπάθειες ώστε 
να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα στην πρό-

ληψη και τον έλεγχο της πανδηµίας µε το ελάχι-
στο δυνατό κόστος.

Ο Κινέζος πρέσβης εξηγεί γιατί η Κίνα επιµέ-
νει στην πολιτική της µηδενικής ανοχής απένα-
ντι στην πανδηµία του κορονοϊού. «Λόγω των ει-
δικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα µας, 
δεν µπορούµε αλλά ούτε και πρέπει να µιµηθού-
µε τα µέτρα πρόληψης και ελέγχου της επιδηµίας 
που υιοθέτησαν ορισµένες δυτικές χώρες» επιση-
µαίνει µεταξύ άλλων.

«Η πολιτική της «δυναµικής µηδενικής ανο-
χής» αποτελεί µια επιστηµονική στρατηγική πρό-
ληψης της επιδηµίας που έχει καθοριστεί βάσει 
των συνθηκών στη χώρας µας. Η λέξη «δυναµι-
κή» δεν σηµαίνει µια προσπάθεια απόλυτης εκ-

µηδένισης των κρουσµάτων, ενώ η «µηδενική 
ανοχή» αναφέρεται στην αποφυγή µιας νέας και 
µεγάλης επανεµφάνισης της επιδηµίας. 

Οι νέες παραλλαγές της Όµικρον εξαπλώνο-
νται γρήγορα και ύπουλα δηµιουργώντας συχνά 
εστίες µολύνσεων που αυξάνουν κατακόρυφα 
τον αριθµό των κρουσµάτων µέσα σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα. Την περίοδο 1-22 Νοεµβρί-
ου η Κίνα ανακοίνωσε συνολικά 253.000 κρού-
σµατα. Ο συνολικός πληθυσµός της χώρας µας 
ξεπερνά τα 1,4 δισεκατοµµύρια, εκ των οποίων 
τα 267 εκατοµµύρια είναι άτοµα ηλικίας άνω των 
60 ετών και 250 εκατοµµύρια κάτω των 14 ετών. 
Οι συνολικά διαθέσιµοι ιατρικοί πόροι είναι ανε-
παρκείς και η κατανοµή τους εντός της χώρας χα-
ρακτηρίζεται από µεγάλες ανισότητες. Υπό τα συ-
νεχή «ραπίσµατα» της επιδηµίας και µε βάση τα 
επιστηµονικά δεδοµένα, η Κίνα θα συνεχίσει το 
στοχευµένο έργο της πρόληψης και του ελέγχου, 
βελτιώνοντας συνεχώς τα αντίστοιχα µέτρα. Πι-
στεύουµε ότι µπορούµε να αποκοµίσουµε τα κοι-
νωνικά και οικονοµικά οφέλη µε µικρό κόστος, 
περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τον 
αντίκτυπο της επιδηµίας στην οικονοµική ζωή και 
την καθηµερινότητα του λαού µας. Τα τελευταία 
3 χρόνια, ο συνολικός αριθµός νεκρών από την 
COVID-19 στην ηπειρωτική Κίνα είναι 5.233, 
ενώ στις ΗΠΑ, που είναι πιο ανεπτυγµένες και 
µε πιο προηγµένη ιατρική τεχνολογία, οι θάνα-
τοι ξεπερνούν το 1 εκατοµµύριο».

Σιάο Τζουντσένγκ (Πρέσβης της Κίνας στην Αθήνα)
«Έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις με την

εφαρμογή του ελέγχου της πανδημίας από τη Δύση»
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Κλέλια Ανδριολάτου:
Ποζάρει τόπλες
στην μπανιέρα της

Ευρυδίκη Βαλαβάνη:
Αυτός είναι ο νέος
της σύντροφος
και… πρώην της
κολλητής της 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Ντόρα Κουτροκόη «τα ‘χωσε»
σε Παυλόπουλο και Οικονόμου
Από έντονο παρασκήνιο συνοδεύτηκε 
το τηλεοπτικό διαζύγιο της δηµοσιογράφου 
Ντόρας Κουτροκόη και του ΣΚΑΪ. Το κα-
νάλι του Φαλήρου αποφάσισε να την απο-
µακρύνει από την εκποµπή «Σήµερα», που 
παρουσίαζε από την αρχή της φετινής τη-
λεοπτικής σεζόν, και µετά την αποχώρηση 
της Μαρίας Αναστασοπούλου, µαζί µε τους 
∆ηµήτρη Οικονόµου και Άκη Παυλόπου-
λο. Από την αρχή της συνεργασίας τους, εί-
χαν φανεί τα πρώτα σύννεφα, καθώς η δη-
µοσιογράφος και παρουσιάστρια, δεν είχε 
ίδιο µερίδιο χρόνου µε τους άλλους δυο πα-
ρουσιαστές και στην ουσία ο ρόλος της είχε 
περιοριστεί. Έτσι και όπως λέει η ίδια, χω-
ρίς να υπάρχουν άλλα προβλήµατα, ύστερα 
από µόλις τρεις µήνες παρουσίας, το κανά-
λι της ανακοίνωσε ότι η συνεργασία τους θα 
ολοκληρωθεί, χθες Παρασκευή.

Κάποιες πληροφορίες ανέφεραν ότι 
της προτάθηκε να µετακινηθεί σε άλλο πό-
στο, ωστόσο η ίδια απέρριψε αυτή την πρό-
ταση. Η Ντόρα Κουτροκόη, όπως δήλω-
σε στην εκποµπή του Alpha «Happy Day», 
ενώ περίµενε ότι θα αποχαιρετούσε σήµερα 
τους τηλεθεατές, χθες το απόγευµα της ανα-
κοινώθηκε ότι δεν θα είναι στην εκποµπή, 
για να έχει αυτή τη δυνατότητα. Η δηµοσιο-
γράφος µάλιστα άφησε αιχµές τόσο για το 
κανάλι, όσο και για τη στάση που τήρησαν 
οι δύο συνάδερφοι της, ∆ηµήτρης Οικονό-
µου και Άκης Παυλόπουλο.

«Μου ανακοίνωσαν την περασµένη 
Παρασκευή ότι αποχωρώ από την εκποµπή 
και από το κανάλι. Ήταν κάτι που µε ξάφνια-

σε η αλήθεια είναι γιατί τους 2-3 µήνες συ-
νεργασίας µας δεν υπήρχαν ζητήµατα. Στην 
αρχή όταν ξεκίνησε η εκποµπή από τις πρώ-
τες κιόλας δύο ηµέρες µου ανακοινώθηκε 
ότι δεν θα είµαι στο σύνολο της εκποµπής. 
Κάτι που επίσης µε ξάφνιασε, ωστόσο ήταν 
µια απόφαση του σταθµού που ακολούθη-
σα χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα.

Μου ανακοινώθηκε την Παρασκευή 
ότι σταµατάω. ∆εν έχω πάρει σαφή απά-
ντηση από τη διοίκηση για ποιον λόγο απο-
χωρώ από την εκποµπή. ∆εν µας βγή-
κε αυτό που είχαµε στο µυαλό µας, ίσως. 
∆εν υπήρξε ούτε σύσταση, ούτε σύσκεψη 
για την εκποµπή, ότι κάτι δεν πάει καλά. Εί-
χε πετύχει τους στόχους της. ∆εν υπήρξαν 
ζητήµατα συµπεριφοράς µεταξύ παρουσια-
στών, της αρχισυνταξίας και της διοίκησης. 
Απευθείας πήγαµε στο ψητό. Η σχέση µου 
µε τους παρουσιαστές εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια είναι άριστη. Ξαφνιάστηκα που δεν 
µε στήριξαν ο ∆ηµήτρης Οικονόµου και ο 
Άκης Παυλόπουλος. Όταν έχεις διαγράψει 
µια τέτοια πορεία στη δηµοσιογραφία και 
την παρουσίαση, όπως ο ∆ηµήτρης και ο 
Άκης, θεωρώ ότι αυτό δεν τιµά ούτε εκεί-
νους. Το απόγευµα της Πέµπτης µου ανα-
κοινώθηκε ότι δεν θα είµαι στην εκποµπή 
σήµερα. ∆εν θεωρώ ότι έκανα κάτι λάθος, 
η στάση δεν ήταν έντιµη απέναντί µου. Θα 
αποχαιρετήσω τους φίλους της εκποµπής 
µέσω του Happy Day, γιατί µέσω του ΣΚΑΪ 
δεν θα τα καταφέρω. ∆εν θα αποδεχτώ άλ-
λη πρόταση από τον ΣΚΑΪ» είπε η Ντόρα 
Κουτροκόη.

Μικρούτσικος
σε Καινούργιου: 
«Βλέπω
φουσκωμένη 
κοιλίτσα,
είσαι έγκυος;»

Η Κλέλια Ανδριολάτου, η νέα µούσα 
του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στη σειρά 
του Mega Maestro ποζάρει τόπλες στον 
προσωπικό της λογαριασµό στο Ιnstagram. 
Η νεαρή ηθοποιός σε ένα διάλειµµα από 
τις επαγγελµατικές της υποχρεώσεις η 
Κλέλια Ανδριολάτου «πετάχτηκε» µέχρι τη 
Μαδρίτη. Η ίδια που είναι ιδιαίτερα ενεργή 
στα social media µοιράζεται στιγµές από την 
καθηµερινότητά της µε τους διαδικτυακούς 
της φίλους. Χθες το απόγευµα δηµοσίευσε 
µια φωτογραφία όπου η ίδια ποζάρει τόπλες 
µέσα στην µπανιέρα. «Η Ισπανία µου χάρισε 
ένα κόκκινο τριαντάφυλλο…», έγραψε 
στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κλέλια 
Ανδριολάτου.

Το τέλος της σχέσης 
της Ευρυδίκης 
Βαλαβάνη και του 
Κωνσταντίνου 
Βασάλου 
αποκάλυψε στο 
«Πρωινό µας», ο 
Νίκος Γεωργιάδης, 
ο οποίος µάλιστα σε 
συνέχεια του ρεπορτάζ, τόνισε ότι το ζευγάρι 
µπορεί να έχει αποφασίσει εδώ και καιρό 
να τραβήξει χωριστούς δρόµους, ωστόσο 
συνεχίζουν να µένουν στο ίδιο σπίτι. Ευρυδίκη 
Βαλαβάνη και Κωνσταντίνος Βασάλος 
φαίνεται ότι προετοιµάζονται για το Survivor All 
Star, ενώ η Ευρυδίκη, σύµφωνα µε το okmag.
gr, έχει προχωρήσει τη ζωή της, βρίσκοντας 
τον έρωτα στο πρόσωπο ενός παλιού, καλού 
γνωστού της, που όπως πολλοί πλέον λένε της 
έχει κλέψει για τα καλά την καρδιά. Ο λόγος 
για τον Γρηγόρη Μόργκαν. Ο Γρηγόρης είναι 
ντράµερ ενώ αγαπάει ιδιαίτερα το σερφ. Αξίζει 
µόνο να θυµηθούµε τις ώρες που πέρασε η 
Ευρυδίκη Βαλαβάνη µε τη σανίδα στη παραλία 
στα Φαλάσαρνα για να καταλάβουµε ότι είναι 
αρκετά αυτά που τους ενώνουν.

LIFE STYLE/

Η
Κατερίνα Καινούργιου 
ξεκίνησε τη σηµερινή 
εκποµπή εµφανώς ευ-
διάθετη και έκανε µία 

αποκάλυψη για το τι ειπώθηκε 
από τον Ανδρέα Μικρούτσικο, λί-
γο πριν από την έναρξη. Πιο συ-

γκεκριµένα ο παρουσιαστής, της 
έκανε ένα ιδιαίτερο σχόλιο, βλέ-
ποντας την να εµφανίζεται µε εµ-
φανώς φουσκωµένη την κοιλιά 
της. Όπως αποκάλυψε η παρουσι-
άστρια στον αέρα του «Super Κα-
τερίνα» ο Ανδρέας Μικρούτσικος 

της είπε χαρακτηριστικά: «Τι µου 
λέει ο Ανδρέας. Βλέπω φουσκω-
µένη κοιλίτσα, είσαι έγκυος; Λέω 
πουλιά στον αέρα πιάνεις. Μακά-
ρι να ήµουν, δεν είµαι. Είχε πλάκα 
όλο αυτό. Έφαγα δύο κρουασάν το 
πρωί». Με τη σειρά του ο Ανδρέας 

Μικρούτσικος άφησε τα δικά του 
σχόλια λέγοντας: «∆εν πιάνω εγώ 
πουλιά στον αέρα. Εσύ πιάνεις για 
να µείνεις έγκυος» είπε και η κου-
βέντα συνεχίστηκε µε τους υπό-
λοιπους συνεργάτες να ξεσπούν 
σε γέλια. 
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H 
συγκέντρωση των παικτών της εθνικής Σερ-
βίας στο Μουντιάλ του Κατάρ έχει αποσπα-
στεί µε το ερωτικό σκάνδαλο δυο παικτών 
που φέρεται να είχαν κρυφή σχέση µε γυ-

ναίκες συµπαικτών τους! Η εσωτερική κρίση στη Σερ-
βία περιλάµβανε γροθιές, σεξ και σκληρές αποκαλύψεις, 
σύµφωνα µε τα µέσα της χώρας.

Τη φήµη διέδωσε ο Άγγλος δηµοσιογράφος, Ρί-
τσαρντ Γουίλσον, µέσω αναρτήσεων του στο Twitter, 
όπου ανέφερε ότι ανακάλυψε ότι δύο Σέρβοι παίκτες εί-
χαν «κοιµηθεί» µε τις γυναίκες δύο άλλων συµπαικτών 
τους. «Το σκάνδαλο ήταν τέτοιο που οι τέσσερις τους ήρ-
θαν στα χέρια µέσα στα αποδυτήρια µε τον τεχνικό της 
οµάδας, Ντράγκαν Στοΐκοβιτς, να µοιράζει τα γκρουπ 
προπόνησης στα δύο για να αποφύγει νέους καυγάδες», 
ισχυρίζεται ο Γουίλσον.

Πρωταγωνιστές του πρώτου ερωτικού «τριγώνου» εί-
ναι ο επιθετικός Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος παρότι εί-
ναι από τους σηµαντικούς παίκτες της οµάδας έχει αγω-
νιστεί µόλις 24 λεπτά στο Κατάρ και αυτά κόντρα στη 
Βραζιλία. Ο άλλος παίκτης που... κατηγορείται είναι ο 
µέσος της Σεβίλλης Νεµάνια Γκούντελι, ο οποίος επί-
σης µπήκε αλλαγή στην ήττα µε 2-0 από τη «Σελεσάο» 
στην πρεµιέρα. Και οι δύο έµειναν εκτός από το παιχνί-
δι µε το Καµερούν (3-3).

Μέσω των tweets, ο Άγγλος δηµοσιογράφος υπο-
στήριξε ότι ο Βλάχοβιτς και ο Γκουντέλι είχαν «κρυφές 
σχέσεις» µε τις συζύγους του τερµατοφύλακα Πρέντραγκ 
Ράικοβιτς και του επιθετικού Λούκα Γιόβιτς, αντίστοιχα. 

Στις αναρτήσεις του µάλιστα αφήνει υπονοούµενα 
ότι δεν φταίει µόνο η φυσική κατάσταση του Βλάχοβιτς 
που δεν παίζει βασικός. Για τον δηµοσιογράφο, ο πραγ-
µατικός λόγος της απουσίας του επιθετικού της Γιουβέ-
ντους είναι ότι οι συµπαίκτες του αρνούνται να παίξουν 
µαζί του επειδή έκανε σεξ µε τη σύζυγο του Ράικοβιτς, 
Άννα Τσάκιτς.

Το ίδιο υποστηρίζει ότι συνέβη και µε τον Γκουντέ-
λι και τη σύζυγο του Γιόβιτς, το 31χρονο µοντέλο Σοφία 
Μιλόσεβιτς.

Από την πλευρά του ο 23χρονος επιθετικός της Γιου-
βέντους αρνείται ότι έχει σχέση µε την γυναίκα του ανα-
πληρωµατικού τερµατοφύλακα της Σερβίας και στη συ-
νέντευξη Τύπου της οµάδας, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη 
θέση του.

«Συγγνώµη που αρχίζω έτσι µία συνέντευξη για το 
Παγκόσµιο Κύπελλο. Ό,τι γράφετε και διαβάζετε για µέ-
να δεν χρειάζεται να το σχολιάσουµε είναι παράλογο. 
Άνθρωποι βαριούνται και δεν έχουν κάτι καλύτερο να 
κάνουν. Η βασική τους δουλειά αυτή τη στιγµή είναι να 
κάνουν κακό στην εθνική. Είµαστε πιο ενωµένοι από πο-
τέ», είπε ο Βλάχοβιτς και δεσµεύτηκε να κινηθεί νοµικά.

Την υποτιθέµενη κρυφή σχέση µε τον Βλάχoβιτς δι-
έψευσε και η Άννα Τσάκιτς, η οποία έγραψε µε µεγάλη 
δόση ειρωνείας στα social media ότι δεν είχε προλάβει 
να κάνει σχέση µε κανέναν γιατί έπρεπε να φροντίσει τον 
γιο της, ο οποίος έχει εισαχθεί σε νοσοκοµείο της Σερβί-
ας εδώ και ένα µήνα.

Σε διάψευση των φηµών προχώρησαν και οι Νε-
µάνια Γκουντέλι και Λούκα Γιόβιτς, µε τους δύο ποδο-
σφαιριστές της Σερβίας να χλευάζουν τις κατηγορίες στα 
κοινωνικά δίκτυα µε µια ανάρτησή τους στην οποία προ-
σποιούνται ότι τσακώνονται µέσα στα αποδυτήρια.

O Άγγλος δηµοσιογράφος µετά το σάλο που ξέσπασε 
και τις αντιδράσεις των Βλάχοβιτς και Γκουντέλι αποφά-
σισε να αφαιρέσει τα tweets που αποκάλυπταν το σεξου-
αλικό σκάνδαλο στην Εθνική οµάδα της Σερβίας.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΕΡΒΙΑΣ:
Βλάχοβιτς και Γκουντέλι
κατηγορoύνται για «κρυφή σχέση»
με γυναίκες συμπαικτών τους!

O Σέρβος 
επιθετικός 
Ντούσαν
Βλάχοβιτς

«Πέτρες του σκανδάλου» οι Άννα Τσάκιτς και η Σοφία Μιλόσεβιτς – Και οι δύο είναι… κόλαση!
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Τ
α ηλεκτρικά αυτοκίνη-
τα στην Ευρώπη εκπέ-
µπουν, κατά µέσο όρο, 
τουλάχιστον 3 φορές λι-

γότερο διοξείδιο του άνθρακα από 
τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα αυτο-
κίνητα. Όσο η τεχνολογία βελτιώ-
νεται στο κοµµάτι της µπαταρίας και 
στις καταναλώσεις ενέργειας, τόσο 
οι τελικές τιµές εκποµπών ρύπων θα 
βελτιώνονται προς όφελος του περι-
βάλλοντος και της ποιότητας της ζω-
ής των ανθρώπων στις πόλεις.

Στο χειρότερο σενάριο, ένα ηλε-
κτρικό αυτοκίνητο µε µπαταρία που 
παράγεται στην Κίνα και κινείται σε 
µια χώρα της Ευρώπης εξακολουθεί 
να εκπέµπει 37% λιγότερο διοξεί-
διο του άνθρακα από ένα αυτοκίνη-
το που κινείται µε βενζίνη, ενώ στην 
καλύτερη περίπτωση, ένα ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο µε µπαταρία που παράγε-
ται για παράδειγµα στη Σουηδία και 
κινείται στην ίδια χώρα µπορεί να εκ-
πέµπει 83% λιγότερο από ένα άλλο 
αντίστοιχο αυτοκίνητο που κινείται 
στο ίδιο κράτος µε βενζίνη.

Αυτό που θέλουν να πετύχουν οι 
αυτοκινητοβιοµηχανίες, κυρίως µέ-
σα από την αύξηση της αυτονοµίας 
των µπαταριών, θα έχει ως αποτέλε-

σµα την περαιτέρω µείωση των εκ-
ποµπών ρύπων διοξειδίου του άν-
θρακα. Μάλιστα όταν θα φθάσει η 
ηλεκτρική ενέργεια να προέρχεται 
στο µεγαλύτερο ποσοστό από Ανα-
νεώσιµες Πηγές Ενέργειας τότε το 

συνολικό αποτύπωµα ενός ηλεκτρι-
κού αυτοκινήτου θα µειωθεί ακόµη 
περισσότερο.

Από την άλλη, παρά τα «πράσι-
να» διαπιστευτήριά τους, οι εκπο-
µπές ρύπων των υβριδικών αυτοκι-

νήτων (αυτών που δεν φορτίζονται) 
είναι αρκετά κοντά στα ρυπογόνα 
συµβατικά βενζινοκίνητα αυτοκίνη-
τα, ενώ τα πράγµατα είναι πολύ κα-
λύτερα στα αυτοκίνητα που διαθέ-
τουν µικρή µπαταρία και µπορούν 

να φορτιστούν ώστε να έχουν µικρή 
αυτονοµία. Το σηµαντικότερο πρό-
βληµα σε αυτή την περίπτωση εί-
ναι ότι οι οδηγοί αµελούν σε µεγάλο 
βαθµό να φορτίσουν τα αυτοκίνη-
τά του, µε αποτέλεσµα να κινούνται 
ως συµβατικά, έχοντας το επιπλέον 
βάρος των µπαταριών. Σε περίπτω-
ση όµως που υπάρξει φόρτιση, επει-
δή αυτά τα οχήµατα έχουν αυτονοµία 
κοντά στα 50 χιλιόµετρα, τότε η ηλε-
κτρική ενέργεια καλύπτει σε µεγάλο 
βαθµό τις καθηµερινές ανάγκες µε-
τακίνησης εντός πόλης.

Τα επόµενα χρόνια ένα υβριδικό 
ηλεκτρικό όχηµα µε µικρή µπαταρία 
θα µπορεί να τροφοδοτείται παράλ-
ληλα και από ένα µείγµα καθαρών 
καυσίµων (σύµφωνα µε τις προβλέ-
ψεις της βιοµηχανίας καυσίµων), γε-
γονός που θα µείωνε περαιτέρω τις 
εκποµπές κατά 5% σε σύγκριση µε 
την κίνηση ενός βενζινοκίνητου οχή-
µατος. Αν τώρα υπάρξει περαιτέρω 
βελτίωση των καυσίµων, τότε το συ-
νολικό αποτύπωµα µπορεί να είναι 
µέχρι και 82% λιγότερο από αυτό 
που αφήνει σήµερα ένα αυτοκίνητο. 
Όµως ακόµη και όταν αυτό συµβεί, 
το ηλεκτρικό όχηµα θα εξακολουθεί 
να είναι κατά 27% πιο καθαρό.

AΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ
Πόσο καθαρά είναι τελικά τα ηλεκτρικά 

Οι χώρες με τις μεγαλύτερες και μικρότερες εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη
Η Κύπρος είναι η χώρα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης µε τις υψηλότερες 
εκποµπές ρύπων. Ο µέσος όρος των 
εκποµπών είναι 145,8 γραµµάρια 
διοξειδίου του άνθρακα /χλµ, πολύ 
πιο πάνω από τον µέσο όρο της ΕΕ 
που είναι 116,3 γρ/χλµ. Την ακολου-
θούν η Εσθονία µε 142,6 γρ/χλµ, η 
Λετονία µε 142,5 γρ/χλµ, η Βουλγα-
ρία µε 139,8 γρ/χλµ και η Σλοβακία 
µε 139,2 γρ/χλµ.

Η Ελλάδα βρίσκεται λίγο πιο πά-
νω από τον µέσο όρο της ΕΕ µε 119,7 
γρ/χλµ. Οι πωλήσεις των υβριδικών 
αυτοκινήτων, η αύξηση των ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων στη χώρα µας και 
η πώληση πολλών αυτοκινήτων δι-
πλού καυσίµου τα τελευταία χρόνια 

κατέβασαν αισθητά τον µέσο όρο, 
παρά το γεγονός ότι ο ελληνικός στό-
λος είναι από του πιο γερασµένους 
της Γηραιάς Ηπείρου.

Από την άλλη η Σουηδία έχει τις 

χαµηλότερες µέσες εκποµπές διοξει-
δίου του άνθρακα από τα νέα αυτοκί-
νητα στην ΕΕ(88,3 γρ διοξειδίου του 
άνθρακα/χλµ). Αυτό δείχνει την κουλ-
τούρα των πολιτών να αγοράζουν αυ-

τοκίνητο µε βασικό κριτήριο τις µειω-
µένες εκποµπές ρύπων, την µεγάλη 
ασφάλεια που παρέχουν στους δρό-
µους, αλλά και την αύξηση των πωλή-
σεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Την 
ακολουθεί η ∆ανία (92,6 γρ/χλµ) και 
η Ολλανδία µε 95,1 γρ/χλµ.

Η Νορβηγία είναι η χώρα πρό-
τυπο για όλη την Ευρώπη, καθώς ο 
µέσος όρος των εκποµπών είναι µό-
λις 27,6 γρ διοξειδίου του άνθρακα/
χλµ, καθώς η Νορβηγία διαθέτει το 
µεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων. Εκεί ένα στα δύο οχή-
µατα κινείται µε ηλεκτρική ενέργεια.

Λίγο πιο κάτω από τον ευρωπα-
ϊκό µέσο όρο (πλην της Ιταλίας και 
της Ισπανίας) κινούνται οι χώρες που 

δραστηριοποιούνται στην παραγω-
γή αυτοκινήτων. Η Γερµανία για πα-
ράδειγµα έχει µέσο όρο, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία της Ένωσης Ευρω-
παϊκών Κατασκευαστών Αυτοκινή-
των, 113,6 γρ διοξειδίου του άνθρα-
κα/χλµ, η Γαλλία 108,6 γρ/χλµ, η 
Ιταλία 124,6 γρ/ χλµ και η Ισπανία 
126,8 γρ/χλµ.

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής είναι µέχρι το 2030 ο µέσος 
όρος των εκποµπών να µειωθεί κα-
τά 55%. Για να επιτευχθεί αυτό θα 
πρέπει να αυξηθούν από την µία οι 
πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκι-
νήτων στην Ευρώπη και από την 
άλλη να εφαρµοστούν µε επιτυχία 
τα νέα πρότυπα ρύπων Euro7.

Oοι εκποµπές ρύπων των υβριδικών αυτοκινήτων
(αυτών που δεν φορτίζονται) είναι αρκετά κοντά

στα ρυπογόνα συµβατικά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα
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Τ
α... πετροδόλαρα των 
Σαουδαράβων της Αλ 
Νασρ αποδείχθηκαν 
πολύ «γλυκά» για να τα 

αρνηθεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο ο 
οποίος φέρεται αν συμφώνησε 
για το επόμενο βήμα της καριέρας 
του μετά την αποχώρηση από την 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν μια 
εβδομάδα.

Ο Πορτογάλος αστέρας είναι 
κοντά στο να υπογράψει συμβό-
λαιο με την Αλ Νασρ της Σαουδι-
κής Αραβίας. Η συμφωνία είναι 
μάλιστα μια ανάσα πριν τις υπο-
γραφές αναμένεται να έχει διάρ-
κεια δυόμιση ετών. Το ποσό του 
συμβολαίου ανέρχεται σε περίπου 
200 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, 
συμπεριλαμβανομένων των μι-
σθών και των διαφημιστικών συμ-
φωνιών.

Ο CR7, μόλις εξαντλήσει την 
ευρωπαϊκή διαδρομή είναι απο-

φασισμένος να μειώσει το αγω-
νιστικό του επίπεδο, αλλά υπερ-
καλύπτεται από την οικονομική 
πτυχή της συμφωνίας. Καμία ομά-
δα στη γηραιά ήπειρο δεν πλησι-
άζει καν την πρόταση της αραβι-
κής ομάδας. Ούτε το MLS μπορεί 
να πλησιάσει, γι' αυτό και δεν είχε 
άλλη επιλογή από το να στραφεί 
στο ποδόσφαιρο που, αν και ανα-
πτύσσεται, είναι λιγότερο ανταγω-
νιστικό.

Υπενθυμίζεται πως παραμένει 
χωρίς ομάδα μετά από τη διαμά-
χη που ξέσπασε με τη διοίκηση και 
τον προπονητή της Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ με τους δρόμους τους 
να χωρίζουν μετά τη συνέντευξη 
που έδωσε τον Πιρς Μόργκαν. Η 
αντιπαράθεση με τον Τεν Χαγκ 
οδήγησε σε μια μονομαχία την 
οποία ο Πορτογάλος τελικά έχασε.

Το αραβικό ποδόσφαιρο βρί-
σκεται σε άνοδο, όπως αποδει-

κνύεται από την εισροή κορυφαί-
ων παικτών, αν και στα τελευταία 
χρόνια της καριέρας τους. Οι επι-
κεφαλείς επιθυμούν να επανεκκι-
νήσουν τη διοργάνωση και γνω-
ρίζουν ότι αν έρθει ο Κριστιάνο 
Ρονάλντο θα είναι ο κύριος πό-
λος έλξης για να λάβει την πολυ-
πόθητη ώθηση από τα μέσα ενη-
μέρωσης.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
κοντά στην Αλ Νασρ
του Ρούντι Γκαρσία
Η Αλ Νασρ έχει προπονητή τον 
Ρούντι Γκαρσία και στο ρόστερ 
της περιλαμβάνονται ο Κολομβια-
νός τερματοφύλακας Οσπίνα και ο 
Ισπανός Άλβαρο Γκονζάλεζ. Τώρα 
η ομάδα του Ριάντ θέλει να ανακτή-
σει την κυριαρχία στις εγχώριες δι-
οργανώσεις και να μπει στον πα-
γκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη με 
την παρουσία του Κριστιάνο Ρο-

νάλντο. Οι εντός έδρας αγώνες δι-
εξάγονται στο γήπεδο Mrsool Park 
χωρητικότητας 25.000 θέσεων.

Η Αλ Χιλάλ είναι η πρωτα-
θλήτρια του πρωταθλήματος της 
Σαουδικής Αραβίας, ένας μεγά-
λος αντίπαλος της ομάδας όπου ο 
CR7 μπορεί να γράψει τις τελευταί-
ες του γραμμές της καριέρας του ως 
επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ο 
Πορτογάλος προσεγγίστηκε ξανά 
το περασμένο καλοκαίρι, αλλά μια 
διοικητική κύρωση για διπλή σύμ-
βαση εμπόδισε την ολοκλήρωση 
της μεταγραφής.

Τώρα η συμφωνία με την Αλ 
Νασρ βρίσκεται μια ανάσα από 
το να πάρει σάρκα και οστά. Δεν 
υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο 
που να την εμποδίζει και υπάρχει 
μια προσφορά από την αγορά που 
οδήγησε τον Πορτογάλο να πει το 
μεγάλο «ναι» στην πρόταση των 
Σαουδαράβων.

200.000.000 ευρώ τη σεζόν!
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ του Ρούντι Γκαρσία - Δεν μπορεί να αρνηθεί τα λεφτά…
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Καμία ομάδα στη 
γηραιά ήπειρο δεν 
πλησιάζει καν την 
πρόταση της αραβικής 
ομάδας. Ούτε το MLS 
μπορεί να πλησιάσει, 
γι' αυτό και δεν είχε 
άλλη επιλογή από
το να στραφεί στη 
Σαουδική Αραβία 



Α
ν και δυσκολεύθηκε απέ-
ναντι στην Ελβετία, η Βρα-
ζιλία κατάφερε να πάρει τη 
νίκη µε 1-0 και να εξασφα-

λίσει την πρόκριση για τη νοκ άουτ φά-
ση στου Μουντιάλ 2022. Το πανέµορ-
φο γκολ του Κασεµίρο στο 83’... έλυσε 
τον «γόρδιο δεσµό» και η «σελεσάο» 
µε δύο νίκες έφθασε στους έξι βαθ-
µούς και πήρε το «εισιτήριο» για τους 
«16» της διοργάνωσης. 

    Η οµάδα του Τίτε και στην πρε-
µιέρα απέναντι στην Σερβία, αλλά και 
κόντρα στην Ελβετία έχει βρει λύσεις 
στο δεύτερο ηµίχρονο. Το να έχει «πε-
τάξει» ένα ηµίχρονο σε δύο συνεχόµε-
νους αγώνες οµίλων σε Μουντιάλ, εί-
ναι κάτι πολύ... σπάνιο για την εθνική 
Βραζιλίας, καθώς κάτι αντίστοιχο, έχει 
συµβεί µόλις µία φορά στο παρελθόν!

    Στο Μουντιάλ του 1962, η «σε-
λεσάο» ολοκλήρωσε τον όµιλο µε δύο 
νίκες και µία ισοπαλία. Είχε σηµειώ-
σει συνολικά τέσσερα γκολ και όλα 

είχαν µπει στην επανάληψη! Στην 
πρεµιέρα  απέναντι στο Μεξικό είχε 
επικρατήσει µε 2-0 χάρη στα γκολ των 
Ζαγκάλο (56’) και Πελέ (73’). Στην 
δεύτερη αγωνιστική, η Βραζιλία είχε 
µείνει στο 0-0 µε την Τσεχοσλοβακία, 
ενώ στην τελευταία αγωνιστική του 
οµίλου, έκανε την ανατροπή και επι-
κράτησε µε 2-1 της Ισπανίας. Για την 
«ρόχα», είχε  ανοίξει το σκορ στο 35’ 
ο Αντεράλντο, αλλά µε δύο γκολ του 
Αµαρίλντο (72’, 86’), η Βραζιλία πή-
ρε την νίκη. 

    Την µοναδική φορά που δεν σκό-
ραρε στον όµιλο στο πρώτο ηµίχρονο, 
η Βραζιλία κατέκτησε στη συνέχεια το 
βαρύτιµο τρόπαιο. Εφέτος, µετρά δύο 
νίκες και έχει σκοράρει µόνο στην επα-
νάληψη!

    Απέναντι στο Καµερούν, για την 
3η αγωνιστική, η Βραζιλία θα διεκδική-
σει το απόλυτο! Οταν µιλάµε, όµως, για 
την πιο επιτυχηµένη οµάδα στην Ιστο-
ρία των Μουντιάλ, το 3χ3 δεν αποτελεί 

είδηση.   Oι έξι φορές που η Βραζιλία 
ολοκλήρωσε την φάση των οµίλων, µό-
νο µε νίκες:

1970 
Βραζιλία - Τσεχοσλοβακία ...... 4-1
Βραζιλία - Αγγλία .................... 1-0 
Βραζιλία - Ρουµανία ................ 3-2    
1982 
Βραζιλία - Σοβιετική Ενωση ... 2-1
Βραζιλία - Σκωτία ................... 4-1
Βραζιλία - Νέα Ζηλανδία ........4-0   
1986 
Ισπανία - Βραζιλία ................... 0-1
Βραζιλία - Αλγερία .................. 1-0
Βόρεια Ιρλανδία - Βραζιλία .....0-3
1990
Βραζιλία - Σουηδία ................. 2-1
Βραζιλία - Κοστα Ρίκα ............ 1-0
Βραζιλία - Σκωτία ................... 1-0
2002
Βραζιλία - Τουρκία .................. 2-1
Βραζιλία - Κίνα .......................4-0 
Κόστα Ρίκα - Βραζιλία ............ 2-5

2006
Βραζιλία - Κροατία .................. 1-0
Βραζιλία - Αυστραλία .............2-0 
Ιαπωνία - Βραζιλία .................. 1-4

Γκολ µε το... σταγονόµετρο
Βραζιλία σηµαίνει... γκολ και θέαµα. 
Αλλωστε «η χώρα του καφέ και της 
σάµπα» έχει αναδείξει µερικούς από 
τους καλύτερους παίκτες στην Ιστορία 
του ποδοσφαίρου. Μέχρι στιγµής πά-
ντως, η οµάδα του Τίτε δεν έχει εντυ-
πωσιάσει επιθετικά, έχοντας σηµειώ-
σει µόλις τρία γκολ. Η Ιστορία πάντως, 
δείχνει ότι η Βραζιλία που φηµίζεται 
για τα γκολ και το θέαµα, είναι ιδιαί-

τερα προσεκτική! Συνολικά άλλες έξι 
φορές έχει σηµειώσει τρία γκολ στις 
πρώτες δύο αγωνιστικές των οµίλων 
(1958, 1966, 1990, 2006, 2014, 2018). 

Ωστόσο, τα τρία γκολ δεν απο-
τελούν αρνητικό ρεκόρ για την «σε-
λεσάο». Μάλιστα, στο Μουντιάλ του 
1974 στις πρώτες δύο αγωνιστικές, δεν 
είχε καταφέρει να βρει δίχτυα! Απέ-
ναντι σε Γιουγκοσλαβία και Σκωτία, η 
Βραζιλία είχε µείνει στο 0-0, κάτι που 
αποτελεί φυσικά και αρνητικό ρεκόρ!

Στο Μουντιάλ του 1978, στις πρώ-
τες δύο αγωνιστικές είχε σηµειώσει 
ένα γκολ, ενώ δύο γκολ είχε πετύχει 
το 1962 και το 1986.

SPORTS TODAY/
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY PRESSFR

EETODAY PRESSFR
EE Σάββατο 3 & Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2022

28

Ο Ολυµπιακός ολοκλήρωσε τις επαφές για 
την απόκτηση του δεξιού µπακ της Φλαµέν-
γκο, Ροντινέι. Μάλιστα ρεπορτάζ των ΜΜΕ 
υποστηρίζουν πως έχει επέλθει προφορική 
συµφωνία µεταξύ των δύο πλευρών για συµ-
βόλαιο 2,5 ετών (1.5 + 1).

Ο 30χρονος µπακ αρνήθηκε να ανανεώ-
σει µε τη Φλαµένγκο, ενώ φέρεται να απέρρι-
ψε προτάσεις από την Ατλέτικο Μινέιρο και 
την Γκρέµιο, προτιµώντας την Ελλάδα και τον 
Ολυµπιακό. Σύµφωνα µε τα σχετικά ρεπορτάζ 
ο Ροντινέι αναµένεται στην Ελλάδα την δεύτε-
ρη εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου και, συγκεκρι-

µένα, µετά την επιστροφή της αποστολής της 
πειραϊκής οµάδας από την Ισπανία.

Ο Βραζιλιάνος αµυντικός είναι πιθανό 
να βρίσκεται στις εξέδρες του γηπέδου Γεώρ-
γιος Καραϊσκάκης στο φιλικό παιχνίδι που 
θα δώσει ο Ολυµπιακός µε αντίπαλο την Νό-
τιγχαµ Φόρεστ στις 10 ∆εκεµβρίου.

Θέλει και τον Μπουκού της Ρεµς
Ο Ναθάνιελ Μπουκού, θεωρείται ένα από 
τα µεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του, στο 
γαλλικό ποδόσφαιρο. Ο 20χρονος επιθε-
τικός της Ρεµς, συµµετείχε στους Ολυµπια-

κούς Αγώνες του Τόκιο µε την Γαλλία, ενώ 
έχει σηµειώσει 18 γκολ µε τις «µικρές» εθνι-
κές οµάδες των «πετεινών». Με έξι γκολ στην 
Ligue 1, ο Μπουκού, ο οποίος είναι «γέννη-
µα-θρέµµα» του Βιλνέβ Σεντ Τζόρτζ, έχει 
παίξει µόνο έξι φορές στην εφετινή σεζόν µε 
τα «χρώµατα» της Ρεµς, όµως αποτελεί «στό-
χο» αρκετών ευρωπαϊκών οµάδων. Και σύµ-
φωνα µε τον γαλλικό Τύπο, η διοίκηση της 
ΠΑΕ Ολυµπιακός, έχει καταθέσει συγκεκρι-
µένη πρόταση για την απόκτηση του, ενώ εν-
διαφέρον για τον Μπουκού, έχουν εκφρά-
σει, τόσο η Σάλκε, όσο και η Κολωνία.

Ολυμπιακός: Συμφωνία με τον Ροντινέι

«ΑΡΩΜΑ»... 1962
για την Βραζιλία
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Γράφει ο Κώστας Αλατζαδάκης

Η Αγγλία συνεχίζει να εντυπωσι-
άζει στο παγκόσµιο κύπελλο και 
απέναντι στην Ουαλία «σφράγισε» 
µε άνεση (3-0) την πρόκριση στους 
«16» της διοργάνωσης, που φιλοξε-
νείται στο Κατάρ. Η οµάδα του Γκά-
ρεθ Σαουθγκέιτ, έχει πραγµατοποι-
ήσει πολύ πειστικές εµφανίσεις και 
δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες για 
να φθάσει... µακριά στο τουρνουά. 

    Τα «τρία λιοντάρια», αποδει-
κνύουν πως είναι µία άκρως επι-
θετική οµάδα, αφού έχουν πετύχει 
εννέα γκολ στην διοργάνωση και 
µόνο η Ισπανία και η Γαλλία που 
έχουν οκτώ και έξι γκολ, αντίστοι-
χα, µε έναν αγώνα λιγότερο, µπο-
ρούν να τα ξεπεράσουν σε παρα-
γωγικότητα, τουλάχιστον για την 

φάση των οµίλων. 
    Παράλληλα, ο επιθετικός 

πλουραλισµός οδήγησε την Αγ-
γλία σε ένα νέο ρεκόρ. Τα εννέα 
γκολ, αποτελούν την καλύτερη επι-
θετική επίδοση που είχαν ποτέ οι 
Αγγλοι, στην Ιστορία του παγκοσµί-
ου κυπέλλου. Μάλιστα, ξεπέρασαν 
την παραγωγικότητα του 2018, όταν 
σηµείωσαν οκτώ τέρµατα. Πιο συ-
γκεκριµένα, στην πρεµιέρα απένα-
ντι στην Τυνησία είχε επικρατήσει 
µε 2-1, ενώ στη συνέχεια επικράτη-
σε του Παναµά µε 6-1, αλλά στην 
τελευταία αγωνιστική, το Βέλγιο νί-
κησε µε 1-0 την Αγγλία. 

    Εκτός από τον επιθετικό 
πλουραλισµό, η Αγγλία τελείωσε 
τον όµιλο µε δύο νίκες και µία ισο-

παλία. ∆εν είναι πολλές φορές στο 
παρελθόν που τα «τρία λιοντάρια» 
ολοκληρώνουν την πρώτη φάση 
της διοργάνωσης χωρίς ήττα. 

    Συνολικά, αυτό έχει συµ-
βεί άλλες έξι φορές. Εκ των οποί-
ων µόλις µία φορά είχε το απόλυτο 
των τριών νικών. ∆ύο φορές είχε 
σηµειώσει δύο νίκες και µία ισοπα-

λία στους οµίλους, εκ των οποίων η 
µία, ήταν το 1966, όταν κατέκτησε 
το βαρύτιµο τρόπαιο. 

Οι αήττητες πορείες της Αγγλίας 
στους οµίλους των Μουντιάλ:
1954
Αγγλία - Βέλγιο .......................4-4
Αγγλία - Ελβετία .....................2-0

1966 
Αγγλία - Ουρουγουάη .............0-0
Αγγλία - Μεξικό.......................2-0 
Αγγλία - Γαλλία .......................2-0
1982 
Αγγλία - Γαλλία ....................... 3-1
Αγγλία - Τσεχοσλοβακία .........2-0
Αγγλία - Κουβέιτ ..................... 1-0
2002 
Αγγλία - Σουηδία .....................1-1
Αργεντινή - Αγγλία ................. 0-1
Νιγηρία - Αγγλία .....................0-0
2006  
Αγγλία - Παραγουάη ............... 1-0
Αγγλία - Τρινιδαδ και Τοµπάγκο .
2-0
Σουηδία - Αγγλία .................... 2-2
2010
Αγγλία - ΗΠΑ ..........................1-1

Το ρεκόρ της Αγγλίας 
και η... σύνδεση με το 1966

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο 
τραυµατισµός του «αστέρα» µίας πο-
δοσφαιρικής οµάδας, αποτελεί δυ-
σάρεστο νέο για τους φιλάθλους της. 
Ωστόσο, στην περίπτωση του Νεϊ-
µάρ, αυτό δεν ισχύει, δεδοµένου ότι 
ο αρχηγός της «σελεσάο», τοποθε-
τήθηκε δηµοσίως υπέρ του ακροδε-
ξιού, τέως προέδρου της Βραζιλίας, 
Ζαϊρ Μπόλσονάρο.

Ενώ παρακολουθούσαν τον αγώ-
να της Βραζιλίας µε την Ελβετία, σε 
ένα κατάµεστο µπαρ στο κέντρο του 
Ρίο ντε Τζανέιρο, άπαντες περίµεναν 
νευρικά να σκοράρει η «σελεσάο», 
κάτι που τελικά έγινε, µε το εντυπω-
σιακό γκολ του Κασεµίρο στο 83ο 
λεπτό, που έφερε και την πρόκριση 
στους «16» του Μουντιάλ.

«Ως παίκτης, ο Νεϊµάρ είναι κα-
ταπληκτικός. Είναι καλλιτέχνης. Ως 
άνθρωπος, αφήνει πολλά περιθώ-
ρια για να είναι ανεπιθύµητος», σχο-
λίασε ο 23χρονος φοιτητής Νοµικής, 
Ενρίκε Μέλο και εξήγησε: «Οχι µό-
νο λόγω των πολιτικών του πεποιθή-
σεων, αλλά και λόγω αυτού που εί-
ναι. θα µπορούσε να επενδύσει στην 
εκπαίδευση και στα κοινωνικά έργα 
και να αποτελέσει παράδειγµα για τα 
παιδιά».

Ως λάτρης του ποδοσφαίρου, ο 
νεαρός φίλαθλος, ήθελε απεγνωσµέ-

να να αναρρώσει ο Νεϊµάρ, από τον 
τραυµατισµό στον αστράγαλο που 
υπέστη στον αγώνα µε την Σερβία 
την περασµένη Πέµπτη (νίκη 2-0 της 
Βραζιλίας).

«Λείπει από την οµάδα», λέει φο-
ρώντας µε υπερηφάνεια την φανέλα 
της εθνικής Βραζιλίας, ο Μέλο, έν-
θερµος υποστηρικτής του αριστερού 
εκλεγµένου προέδρου, Λουίζ Ινά-
σιο Λούλα ντα Σίλβα. Ταυτόχρονα, 
το γεγονός ότι ο Νεϊµάρ, ένας από 
τους ακριβότερους ποδοσφαιριστές 
στον κόσµο δεν έχει σκοράρει ακό-
µη στο τουρνουά, αποτελεί «το καλύ-
τερο αποτέλεσµα που είχε η Βραζιλία 
στο Παγκόσµιο Κύπελλο», επειδή 

«όλοι οι οπαδοί του Μπολσονάρο θα 
το γιόρταζαν», δεδοµένου ότι ο έχει 
«τάξει» το πρώτο του γκολ στον τέως 
πρόεδρο της χώρας.

Στην διάσηµη παραλία Κοπακα-
µπάνα του Ρίο Ντε Τζανέϊρο, όπου 
τεράστια πλήθη παρακολουθούν 
τον αγώνα σε µια γιγαντιαία οθό-
νη, η Ταϊνάρα Σαντάνα, µια 29χρο-
νη πωλήτρια, νιώθει το ίδιο... δίληµ-
µα. «Λατρεύω το ποδόσφαιρο, οπότε 
θέλω να παίζει ο Νεϊµάρ γιατί είναι 
καλός παίκτης. Αλλά δεν µπορώ να 
πω ότι είµαι λυπηµένη, που δεν σκό-
ραρε. Είναι υπέροχο να βλέπεις τον 
Νεϊµάρ να αποτυγχάνει», λέει χαµο-
γελώντας.

Με τους εκατοµµύρια ακολού-
θους του στα µέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, ο Νεϊµάρ είναι µια από τις 
µεγαλύτερες διασηµότητες στον πα-
γκόσµιο αθλητισµό. Αλλά η µαγεία 
του µερικές φορές έχει αµαυρωθεί 
από την συµπεριφορά του εκτός γη-
πέδου.

Στο γήπεδο, οι κριτικοί κατη-
γορούν τον 30χρονο επιθετικό της 
Παρί Σεν Ζερµέν ότι συχνά παίζει 
«θέατρο» και πως υστερεί όταν τον 
χρειάζεται η οµάδα. Εκτός γηπέδου, 
ο Νεϊµάρ έχει κατηγορηθεί ότι κάνει 
«οργιώδη» πάρτι, ότι φοροδιαφεύγει 
και ότι συµπεριφέρεται σαν κακοµα-
θηµένος. «Είναι βλάκας», υποστηρί-
ζει η Σαντάνα και συνεχίζει: «Οχι µό-
νο για τις πολιτικές του απόψεις, αλλά 
για τον εγωισµό και την παντελή έλ-
λειψη ταπεινοφροσύνης».

∆ιαφορετική άποψη, έχει ο 
24χρονος πλανώδιος πωλητής στην 
Κοπακαµπάνα, Σαρλέο Λοϋϊς, υπο-
στηρικτής του Λούλα: «Οσοι µισούν 
τον Νεϊµάρ, είναι ηλίθιοι που δεν ξέ-
ρουν τίποτε από ποδόσφαιρο. Ποιος 
νοιάζεται, εάν υποστηρίζει τον Μπολ-
σονάρο; Είναι σπουδαίος παίκτης. 
Είµαι µεγάλος θαυµαστής του, τον 
αγαπώ. Και περιµένω να αναρρώ-
σει. Το Παγκόσµιο Κύπελλο, είναι 
µια ευκαιρία για εµάς, να γιορτάσου-

µε και να πανηγυρίσουµε, σαν µια 
µεγάλη οικογένεια».

Η πορεία της «σελεσάο» προς 
την διεκδίκηση ενός έκτου Παγκο-
σµίου Κυπέλλου, που θα αποτελέσει 
και σχετικό ρεκόρ, έρχεται αρκετές 
εβδοµάδες µετά τις... υπερπολωµένες 
προεδρικές εκλογές στην Βραζιλία. 
Ο Νεϊµάρ τάχθηκε στο πλευρό του 
Μπολσονάρο, προκαλώντας έντο-
νες αντιδράσεις στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Είναι ενδεικτικό, ότι στο 
Twitter, το hashtag «#fuckneymar» 
έγινε ένα από τα πιο δηµοφιλή θέµα-
τα στην Βραζιλία, το περασµένο Σαβ-
βατοκύριακο.

Παρ́ όλα αυτά, ένας άλλος θρύ-
λος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, 
ο δις παγκόσµιος πρωταθλητής, Ρο-
νάλντο το «φαινόµενο», έσπευσε να 
υπερασπισθεί τον Νεϊµάρ, λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «Είσαι ένας γα..νος 
Νεϊµάρ! Γίγαντας! Γι’ αυτό πρέπει να 
αντιµετωπίσεις τόση ζήλια και αηδία, 
σε σηµείο που ο κόσµος πανηγυρί-
ζει τον τραυµατισµό σου. Πού φθάσα-
µε; Χρησιµοποίησε αυτό το µίσος, ως 
καύσιµο». Στο «εσωτερικό» της εθνι-
κής οµάδα της Βραζιλίας, ο Κασεµί-
ρο και ο Ραφίνια έχουν υποστηρίξει 
τον Νεϊµάρ, λέγοντας ότι δεν του αξί-
ζει όλη αυτή η διαδικτυακή κακοµε-
ταχείριση.

Ο Νεϊμάρ «διχάζει» τους Βραζιλιάνους
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Περισσότερο φως στη λειτουργία του εγκεφάλου των αν-
θρώπων και γενικότερα των θηλαστικών ρίχνει µία νέα 
έρευνα οµάδας επιστηµόνων στη ∆ανία, µε επικεφαλής δύο 
Έλληνες της διασποράς. Η ανακάλυψη, που χαρακτηρίστη-
κε «απίστευτη», θεωρήθηκε δεόντως σηµαντική για να γίνει 
βασικό θέµα και εξώφυλλο στο νέο τεύχος του κορυφαίου 
επιστηµονικού περιοδικού «Nature».

Οι ερευνητές του Πανεπιστηµίου της Κοπεγχάγης, µε 
επικεφαλής τον καθηγητή ∆ηµήτρη Στάµου του Τµήµατος 
Χηµείας και βασικό συνεργάτη του τον δρα Ελευθέριο Κο-
σµίδη, βρήκαν για πρώτη φορά ότι ένα ζωτικό ένζυµο, το 
οποίο επιτρέπει τη µεταβίβαση των σηµάτων µέσα στον εγκέ-
φαλο, δεν λειτουργεί σε συνεχή βάση (όπως είχε θεωρηθεί 
αυτονόητο µέχρι σήµερα), αλλά «ανοιγοκλείνει» µε τυχαίο 
τρόπο και µάλιστα κάνει διαλείµµατα ακόµη και ολόκληρων 
ωρών, χωρίς όµως αυτό να οδηγεί τον εγκέφαλο να «κατε-
βάσει ρολά», όπως θα αναµενόταν.

Εκατοµµύρια εγκεφαλικοί νευρώνες στέλνουν συνεχώς 
µηνύµατα µεταξύ τους, κάτι που τροφοδοτεί τη σκέψη, τη 
µνήµη, την κίνηση του σώµατος και άλλες λειτουργίες. Όταν 
δύο νευρώνες ανταλλάσουν ένα µήνυµα, ουσίες που λέγο-
νται νευροδιαβιβαστές µεταφέρονται από τον έναν νευρώ-
να στον άλλον µε τη βοήθεια ενός ζωτικού ενζύµου που πα-
ρέχει την απαραίτητη ενέργεια, έτσι ώστε να είναι εφικτή η 
µεταβίβαση. Έως τώρα, σε όλον τον κόσµο οι επιστήµονες 
πίστευαν ότι αυτά τα -απολύτως αναγκαία για την επιβίωση 
ενός οργανισµού- ένζυµα είναι ενεργά µονίµως, αλλά όπως 

αποκάλυψε η νέα έρευνα µόνο αυτό δεν συµβαίνει.
Η στενή παρακολούθηση του ενζύµου V-ATPase από 

τον δρα Στάµου και την οµάδα του έφερε στο φως την περι-
οδική και διαλείπουσα δράση του ενζύµου. Όπως δήλωσε 
ο ίδιος, «είναι η πρώτη φορά που κάποιος µελέτησε τόσο λε-
πτοµερώς αυτά τα ένζυµα του εγκεφάλου των θηλαστικών 
και έχουµε εκπλαγεί από το αποτέλεσµα. Αντίθετα µε τη δι-
αδεδοµένη άποψη και αντίθετα από πολλές άλλες πρωτεΐ-
νες, αυτά τα ένζυµα µπορεί να σταµατούν να δουλεύουν για 
αρκετά λεπτά ή και για ώρες. Παρ’ όλα αυτά, οι εγκέφαλοι 
των ανθρώπων και των άλλων θηλαστικών παραµένουν µε 
θαυµατουργό τρόπο ικανοί να λειτουργούν».

Ο δρ Στάµου, ο οποίος είναι απόφοιτος του βρετανικού 
Πανεπιστηµίου του Λιντς και της Ελβετικής Οµοσπονδιακής 
Πολυτεχνικής Σχολής της Λωζάννης (EPFL), χαρακτήρισε 
«σχεδόν ακατανόητο» ότι στη διάρκεια αυτής της άκρως κρί-
σιµης διαδικασίας µεταφοράς των νευροδιαβιβαστών µετα-
ξύ των νευρώνων «βρίσκουµε ότι στο 40% του χρόνου αυ-
τά τα µόρια των εν λόγω ενζύµων είναι απενεργοποιηµένα». 
Αυτό εγείρει πολλά ερωτήµατα και, όπως ανέφερε ο Έλλη-
νας επιστήµονας, ελπίζεται ότι στο µέλλον θα υπάρξει καλύ-
τερη κατανόηση για το τι συµβαίνει.

Το ένζυµο V-ATPάση αποτελεί σηµαντικό φαρµακευτι-
κό στόχο επειδή παίζει βασικό ρόλο στον καρκίνο και στις µε-
ταστάσεις του, καθώς επίσης σε αρκετές άλλες απειλητικές 
για τη ζωή ασθένειες. Η νέα ανακάλυψη µπορεί να ανοίξει 
νέους δρόµους στην αντικαρκινική και όχι µόνο θεραπεία.

Απρόσμενη ανακάλυψη για
τη λειτουργία του εγκεφάλου 

Σηµαντική επιπρόσθετη προστασία
σε όσους είχαν κάνει έως τέσσερις δόσεις

∆Ι∆ΥΝΑΜΑ
ΕΜΒΟΛΙΑ COVID-19 

Τ
α επικαιροποιηµένα 
αναµνηστικά διδύνα-
µα εµβόλια mRNA των 
Pfizer/BioNTech και 

Moderna κατά της Covid-19 παρέ-
χουν αυξηµένη επιπρόσθετη προ-
στασία έναντι των νέων υποπα-
ραλλαγών του κορονοϊού στους 
ανθρώπους που είχαν κάνει δύο 
έως τέσσερις δόσεις των παλαιό-
τερων εµβολίων. Αυτό δείχνει µια 
νέα µελέτη επιστηµόνων των Κέ-
ντρων Ελέγχου και Πρόληψης 
Νόσων (CDC) των ΗΠΑ, η πρώτη 
που αξιολόγησε την αποτελεσµατι-
κότητα των ανανεωµένων στη σύν-
θεση τους εµβολίων, µε βάση στοι-

χεία από τον πραγµατικό κόσµο και 
όχι εργαστηριακά.

Τα ευρήµατα, τα οποία δηµο-
σιεύθηκαν στο εβδοµαδιαίο ιατρι-
κό ενηµερωτικό δελτίο «Morbidity 
and Mortality Weekly Report» των 
CDC, επιβεβαιώνουν τα αρχικά 
αποτελέσµατα εργαστηριακών µε-
λετών των ίδιων των εταιριών πα-
ραγωγής των εµβολίων, που είχαν 
δείξει ότι τα επικαιροποιηµένα δι-
δύναµα εµβόλια µετά από ένα µήνα 
οδηγούν στην παραγωγή περισσό-
τερων αντισωµάτων κατά των υπο-
παραλλαγών ΒΑ.4/ΒΑ.5 της πα-
ραλλαγής Όµικρον, σε σχέση µε 
τα αρχικά µονοδύναµα εµβόλια.

Η µελέτη, η οποία αφορούσε 
περισσότερους από 360.000 αν-
θρώπους, συνέκρινε τα ενισχυτικά 
επικαιροποιηµένα διδύναµα εµβό-
λια (που στοχεύουν τόσο στον αρ-
χικό κορονοϊό όσο και στις νεότε-
ρες υποπαραλλαγές ΒΑ.4 και ΒΑ.5 
της Όµικρον) µε τα αρχικά εµβόλια 
των ίδιων εταιριών. Η µελέτη βρήκε 
ότι συγκριτικά το µεγαλύτερο όφε-
λος από τα επικαιροποιηµένα εµβό-
λια έχουν οι άνθρωποι 18-49 ετών 
σε σχέση µε τους πιο ηλικιωµένους.

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το 
πρακτορείο Ρόιτερς, όταν η χορή-
γηση του επικαιροποιηµένου διδύ-
ναµου εµβολίου Covid-19 γίνεται 
οκτώ ή περισσότερους µήνες µε-
τά την προηγούµενη δόση, η σχε-
τική επιπρόσθετη αποτελεσµατικό-
τητά του - σε σύγκριση µε εκείνη 
του αρχικού όσον αφορά την πρό-
ληψη της νόσου µε συµπτώµατα - 
είναι 56% στα άτοµα 18-49 ετών, 
48% στους 50-64 ετών και 43% 
στους άνω των 65 ετών. Η βελτι-
ωµένη αποτελεσµατικότητα πέφτει 
στο 28% έως 31%, όταν οι αναµνη-
στικές δόσεις γίνονται µόνο δύο 
έως τρεις µήνες µετά τον προηγού-

µενο εµβολιασµό.
Μέχρι στιγµής στις ΗΠΑ µό-

νο 35 εκατοµµύρια άνθρωποι ή το 
10% περίπου του πληθυσµού έχουν 
κάνει τα επικαιροποιηµένα διδύνα-
µα εµβόλια. Οι ερευνητές τόνισαν 
ότι όλοι πρέπει να κάνουν τα εν λό-
γω ενισχυτικά εµβόλια, αναγνώρι-
σαν πάντως ότι τα εν λόγω εµβό-
λια µπορεί να µην έχουν την ίδια 
αποτελεσµατικότητα και στο µέλ-
λον, καθώς συνεχίζεται η εξέλιξη 
των παραλλαγών του κορονοϊού. 
Ενδεικτικά, κατά το τελευταίο δί-
µηνο, οι υποπαραλλαγές BQ.1 και 
BQ.1.1 τείνουν να κυριαρχήσουν 
στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας τη ΒΑ.5.



ΚΡΙΟΣ
Με πρακτικό µυαλό, θα καταφέρετε να έχετε 
απολαβές και να αποβάλετε την αστάθεια που 
συνοδεύει τα σχέδιά σας, αλλά και τις υπο-
σχέσεις που δεν έχουν αντίκρισµα. ∆ιορθώ-
στε λάθη ή παραλείψεις που έχετε κάνει σε 
σηµαντικούς τοµείς της ζωής σας, για να ανοί-
ξετε καινούριους δρόµους και να δικαιωθούν 
οι προσπάθειές σας. Αναπτύξτε τον κύκλο των 
γνωριµιών σας και καλυτερεύστε σχέσεις µε 
άτοµα που θεωρείτε ενδιαφέροντα και θα σας 
είναι χρήσιµα στο µέλλον.

ΤΑΥΡΟΣ
Καλυτερέψτε τις σχέσεις µε τους γύρω σας, 
αλλά και µε το σύντροφό σας. Κατανοήστε 
τους άλλους και δώστε σηµασία σε αυτά που 
σας λένε, για να µπορέσουν να σας ανοιχτούν 
και να σας στηρίξουν. Θα δηµιουργηθούν 
πολλά εµπόδια στα αισθηµατικά, κοινωνικά 
και επιχειρηµατικά σας σχέδια και µόνο µε 
ψυχραιµία θα βρείτε τις σωστές διεξόδους για 
να προχωρήσετε. Θα παρατηρηθεί µια αλλα-
γή στο κλίµα και µια σταδιακή έµφαση στις 
φιλικές και επιχειρηµατικές σας σχέσεις. 

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Ερευνήστε τα αληθινά σας συναισθήµατα για να 
διώξετε µια και καλή ότι αντηχεί από προβληµα-
τικές σχέσεις του παρελθόντος, µια που το άγχος 
και το στρες δεν ήταν ποτέ οι καλύτεροι σύµβου-
λοι για θέµατα αγάπης και έρωτα. Προτιµήστε 
µια ενδοσκόπηση που δε θα βλάψει κανέναν, 
µια που τα σενάρια θα είναι αρκετά και τα περισ-
σότερα δε θα έχουν να σας προσφέρουν τίποτα. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κάντε ένα τεστ που πρέπει στον εαυτό σας και 
στους άλλους για να δείτε που φτάνουν τα όρια 
στη συναισθηµατική σας ζωή και προσπαθήστε 
να δώσετε λύσεις όπου µπορείτε. Εάν οι πιέσεις 
που θα δεχθείτε είναι πολλές και διαφορετι-

κές, µην πάρετε αποφάσεις, αλλά περιµένετε 
να περάσει κάποιο διάστηµα για να δραστηριο-
ποιηθείτε. Στο µεταξύ κάντε την προεργασία σε 
εσωτερικό επίπεδο. Μπορεί τα ανοίγµατα στις 
σχέσεις σας να ευνοούνται, αλλά τα επαγγελ-
µατικά θέλουν ακόµα µεγάλη προσοχή.

ΛΕΩΝ
Ενεργήστε µε θάρρος, καθώς η τύχη είναι µε 
το µέρος σας και µη σας κυριεύει η ηττοπά-
θεια, τώρα που η µέρα είναι προπαρασκευ-
αστική για να αλλάξετε εκ βάθρων τη ζωή 
σας. Προσαρµόστε στο πρόγραµµά σας την 
αναδιοργάνωση και εκµεταλλευτείτε τις δη-
µιουργικές σας δυνατότητες στον εργασιακό 
σας χώρο, φροντίζοντας να µην αποσπάται η 
προσοχή σας. Εκµεταλλευτείτε τις καλές δια-
συνδέσεις και αποφύγετε τις άσχηµες, για να 
βοηθηθείτε και να προβάλετε τη δουλειά σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Οι ηθικές αξίες των ανθρώπων είναι παρό-
µοιες, αλλά διαφοροποιούνται στις λεπτοµέ-
ρειες και πάνω σε αυτές θα πρέπει να προ-
σαρµοστείτε για να έχετε καλή συνεργασία. 
Χρειάζεται υποµονή καθώς το κλίµα είναι 
εύφλεκτο και όσα προγραµµατίζετε καθυστε-
ρούν. Ξαναρίξτε µια µατιά στα σχέδιά σας για 
να δείτε αν µπορούν να προχωρήσουν τώρα. 
Συγκεντρωθείτε όσο µπορείτε σε θέµατα που 
θα αφορούν την καριέρα σας.

ΖΥΓΟΣ
Κάποιο παλιό πρόβληµα µπορεί να κάνει την 
εµφάνισή του και χρειάζεται να το φροντίσε-
τε για να εξαλειφθεί. Ακροβατείτε σε τεντω-
µένο σχοινί και µε µια λάθος κίνηση το απο-
τέλεσµα θα είναι απογοητευτικό. Εάν θέλετε ο 
σύντροφός σας να σεβαστεί τις ανάγκες σας, 
αφουγκραστείτε και εσείς τις δικές του. Επει-
δή περνάτε κάποια σκαµπανεβάσµατα, µην 
υποτιµάτε τη δύναµη της σχέσης σας. Πρέπει  
να καλύψετε άµεσα τις καινούριες σας επαγ-
γελµατικές ανάγκες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αποφύγετε να βρίσκεστε µε άτοµα που σας 
επηρεάζουν ψυχολογικά. Μην ξεκινήσετε συ-
ζητήσεις που δεν ξέρετε που µπορεί να σας 
οδηγήσουν. Οι µέρες είναι κατάλληλες για να 
διευθετήσετε τις κοινωνικές σας δραστηριότη-
τες. Τακτοποιήστε εκκρεµότητες σε υποθέσεις 
που µπορούν να αποδώσουν άµεσα. Μην επι-
τρέψετε σε κακόβουλους ανθρώπους να σας 
φοβίσουν για το µέλλον σας. Εάν σκεφτείτε 
πρακτικά, θα δείτε ότι όσα έχουν συµβεί ίσως 
είναι για ο καλό σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ανανεώστε τη συναισθηµατική σας σχέση 

και δώστε της καινούρια ερεθίσµατα για να 
προχωρήσει µε πιο σίγουρα βήµατα. Βάλτε 
προτεραιότητες και ανάλογα µε το ποιος ση-
µαίνει τα περισσότερα για εσάς, αποφασίστε 
και την τακτική που θα ακολουθήσετε. ∆ια-
λέξτε αυτό που σας εκπροσωπεί µε σύνεση 
και ψυχραιµία, γιατί όσο και να προσπαθή-
σετε δε γίνεται να τους έχετε όλους ευχαρι-
στηµένους. Μη βιαστείτε να αρχίσετε τις συ-
ναισθηµατικές επενδύσεις όσοι είστε µόνοι.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οι αποφάσεις σας δεν πρέπει να καθοδη-
γούνται από τα συµφέροντα, αλλά από τις 
πεποιθήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι οι αξίες 
της ζωής καθορίζονται από τα αρχέτυπα. 
Εξετάστε για άλλη µια φορά τις επιρροές 
του περιβάλλοντός σας, γιατί η επαναστατι-
κή σας συµπεριφορά θα προκαλέσει αντι-
δράσεις και δεν πρέπει να στηρίζεστε τόσο 
στην εξωτερική βοήθεια. Μην υποτιµάτε τα 
παλιά παθήµατα και προσέξτε τον ενθουσι-
ασµό σας.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Ασχοληθείτε µε την εµφάνιση και τον εαυτό 
σας, όσο µπορείτε περισσότερο. Μην αφή-
σετε το φόβο ή τη θλίψη που σας προκαλούν 
εξωτερικά γεγονότα να σας κυριεύσουν. Ελι-
χθείτε δυναµικά στον εργασιακό χώρο και 
φτάστε ακόµα πιο κοντά στους στόχους σας 
µε απόλυτη επιτυχία. Ίσως το πεπρωµένο να 
δοκιµάζει την αντοχή ή τις επιθυµίες σας, 
αφού η επίτευξη αυτού που αγαπάτε ή που 
επιδιώκετε να πετύχετε, έχει σκοπό να σας 
ταλαιπωρήσει. 

ΙΧΘΥΣ
Κάποιες καταστάσεις που καλείστε να αντι-
µετωπίσετε θα σας φαίνονται βουνό, παρόλο 
που στο παρελθόν έχετε αντιµετωπίσει ακό-
µα µεγαλύτερε δυσκολίες. Η τύχη θα σας βο-
ηθήσει να αρχίσετε καινούριες προσπάθειες, 
γι’ αυτό µην αφήσετε µαύρες σκέψεις να κρα-
τήσουν σε στασιµότητα οικογενειακά, επαγ-
γελµατικά ή προσωπικά σας ζητήµατα. Αφή-
στε τις εξελίξεις να πάρουν το δρόµο τους και 
αυτό θα σας καλύψει τα κενά που θα υπάρ-
χουν στους άλλους τοµείς σας.

Στις 5 ο Ποσειδώνας επιστρέφει σε ορθή πορεία στους Ιχθείς, ξαναδίνοντας ώθηση στο ένστικτό σας και αφήνοντάς σας να κινηθείτε µε 
γνώµονα τη διαίσθησή σας. Στις 7 ο Ερµής περνάει στον Αιγόκερω και θα θέλετε να τετραγωνίσετε τον κύκλο. Ασχοληθείτε µε ότι είναι εφικτό 
και εύκολα πραγµατοποιήσιµο για να πετύχετε καλύτερα αποτελέσµατα. Στις 8 η Πανσέληνος στους ∆ιδύµους, τονίζει την επικοινωνία και τις 
συναναστροφές µε τους γύρω σας. Επηρεάζονται περισσότερο τα ζώδια του µεταβλητού σταυρού (∆ίδυµοι, Παρθένος, Τοξότης, Ιχθείς).

Αυτά τα ζώδια επηρεάζονται περισσότερο
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Aπείλησε με αποκλεισμό από
το ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών της

APPLE VS TWITTER 

Ο
Ίλον Μασκ κατηγόρη-
σε την Apple Inc ότι 
απείλησε να εµποδί-
σει την πρόσβαση της 

Twitter Inc στο ηλεκτρονικό κατάστη-
µα εφαρµογών της (app store) χωρίς 
να γνωστοποιήσει την αιτία, σύµφω-
να µε µία σειρά αναρτήσεων που έκα-
νε χθες, ∆ευτέρα, ο Ίλον Μασκ στην 
αναφερόµενη πλατφόρµα κοινωνι-
κής δικτύωσης.

Στις ίδιες αναρτήσεις ο Μασκ 
ανέφερε ότι η κατασκευάστρια των 
έξυπνων τηλεφωνικών συσκευών 
iPhone σταµάτησε να διαφηµίζεται 
στο Twitter.

Ο δισεκατοµµυριούχος διευθύ-
νων σύµβουλος του Twitter και της 
Tesla δήλωσε ότι η Apple πιέζει την 
Twitter σχετικά µε απαιτήσεις για 
τη διαχείριση του περιεχοµένου των 
αναρτήσεων.

Η εξέλιξη αυτή, η οποία δεν έχει 
επιβεβαιωθεί από την Apple, δεν εί-
ναι ασυνήθιστη, καθώς η εταιρία συ-
νηθίζει να επιβάλλει τους κανόνες 
της, ενώ προηγούµενα έχει προχω-

ρήσει στην αποµάκρυνση εφαρµο-
γών (Gab, Parler).

Η εφαρµογή Parler είναι γνωστή 
µεταξύ των συντηρητικών στις ΗΠΑ, 
ενώ αποκαταστάθηκε από την Apple 
το 2021, µετά την κίνησή της να ανα-
νεώσει το περιεχόµενο, αλλά και τις 
πρακτικές διαχείρισης περιεχοµένου, 
όπως είχαν αναφέρει οι εταιρίες.

“Η Apple έχει κυρίως σταµατή-
σει να διαφηµίζεται στο Twitter. Μή-
πως µισούν την ελευθερία του λό-
γου στην Αµερική; Ανέφερε ο Μασκ 
σε µία ανάρτησή του στο Twitter µε-
τά την εξαγορά της πλατφόρµας από 
τον ίδιο έναντι τιµήµατος 44 δισεκα-
τοµµυρίων δολαρίων τον προηγού-
µενο µήνα.

Αργότερα επισύναψε το λογαρια-
σµό του διευθύνοντα συµβούλου της 
Apple Τιµ Κουκ σε µία άλλη ανάρτη-
ση, θέτοντας το ερώτηµα “ τι συµβαί-
νει εδώ;” H Apple δεν ανταποκρίθη-
κε άµεσα σε αίτηµα για σχολιασµό.

“∆εν ήταν ξεκάθαρο σε εµένα κα-
τά πόσο η Apple έχει επεξεργαστεί 
εσωτερικά αυτή την ιδέα και χωρίς 

να το γνωρίζω αυτό, δεν είναι επίσης 
ξεκάθαρο αν θα πρέπει να το λάβω 
σοβαρά υπόψη”, δήλωσε ο Ράνταλ 
Πίκερ καθηγητής στη Νοµική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου του Σικάγο.

Η Google, που είναι η εταιρία µε 
τη µεγαλύτερη κεφαλαιακή αξία πα-
γκοσµίως, δαπάνησε ένα εκτιµώµενο 
ποσό 131.600 δολαρίων σε διαφηµί-
σεις στο Twitter µεταξύ της 10ης και 
της 16ης Νοεµβρίου, µειωµένο από 
το ποσό των διαφηµιστικών δαπα-
νών της (220.800 δολάρια) µεταξύ 
της 16ης και και της 22ας Οκτωβρίου, 
την εβδοµάδα πριν από το κλείσιµο 
της συµφωνίας εξαγοράς του Twitter 
από τον Μασκ, σύµφωνα µε στοιχεία 
της αγοράς (Pathmatics).

Το πρώτο τρίµηνο του 2022, η 
Apple βρίσκονταν στην κορυφαία 
θέση µεταξύ των εταιριών που δια-
φηµίζονταν στο Twitter δαπανώντας 
48 εκατοµµύρια δολάρια και αντιστοι-
χώντας σε ποσοστό 4% επί των συνο-
λικών εσόδων για την περίοδο αυτή, 
σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµε-
ρίδας “ The Washington Post”, που 

επικαλέστηκε ένα εσωτερικό έγγρα-
φο της Twitter.

Η Twitter δεν ανταποκρίθη-
κε άµεσα σε αίτηµα σχολιασµού του 
Reuters σχετικά µε την αναφορά στο 
παραπάνω έγγραφο.

 
Ο Λευκός Οίκος
«παρακολουθεί στενά» το 
Twitter υπό τον Ίλον Μασκ 
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη ∆ευ-
τέρα ότι παρακολουθεί την πλατφόρ-
µα κοινωνικής δικτύωσης Twitter 
υπό τη διοίκηση του νέου εκτελεστι-
κού διευθυντή Ίλον Μασκ για το εν-
δεχόµενο παραπληροφόρησης.

“Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα 
το παρακολουθούµε”, δήλωσε η εκ-
πρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν 
Ζαν Πιερ, όταν ερωτήθηκε σχετικά 
µε το ενδεχόµενο εξέλιξης του Twitter 
σε ένα όχηµα παραπληροφόρησης.

Η Ζαν-Πιερ δήλωσε ότι οι πλατ-
φόρµες κοινωνικής δικτύωσης έχουν 
την ευθύνη “ να διασφαλίσουν όταν 
πρόκειται για παραπληροφόρηση, 
όταν πρόκειται για το µίσος που βλέ-

πουµε, ότι... αναλαµβάνουν δράση 
και ότι θα συνεχίσουν να αναλαµβά-
νουν δράση”.

Ο Μασκ, ο οποίος έχει αποκα-
ταστήσει έναν αριθµό λογαριασµών 
στο Twitter που είχαν προηγουµένως 
απενεργοποιηθεί, ανέφερε ότι το πε-
ρασµένο Σαββατοκύριακο ο αριθ-
µός της εγγραφής νέων χρηστών “ 
ήταν υψηλότερος όλων των εποχών”. 
Ωστόσο, υπήρξε µία µαζική έξοδος δι-
αφηµιστών σχετικά µε ανησυχίες για 
την επιβεβαίωση στοιχείων και για 
τη ρητορική µίσους που ο Μασκ κα-
ταλογίζει σε οµάδες ακτιβιστών που 
ασκούν πιέσεις στις εταιρίες που δια-
φηµίζονται στο Twitter.

“Όλοι το παρακολουθούµε στενά 
αυτό”, δήλωσε η Ζαν Πιερ σε δηµο-
σιογράφους στον Λευκό Οίκο. “ Οι 
εταιρίες των µέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης έχουν µία ευθύνη να προ-
λαµβάνουν τις πλατφόρµες τους από 
ενδεχόµενη χρήση τους από χρήστες 
που επιδιώκουν να προκαλέσουν βία, 
ειδικότερα τη βία που έχει ως στόχο 
συγκεκριµένες κοινότητες”.

«Η Apple έχει κυρίως σταµατήσει να διαφηµίζεται στο Twitter. Μήπως µισούν
την ελευθερία του λόγου στην Αµερική;», ανέφερε ο Μασκ σε µία ανάρτησή του
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