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Ο «όψιμος» 
ΣΥΡΙΖΑίος που με 
δάνειο… Εργατικής 

Κατοικίας έχτισε
τη βιλάρα του 

(450τ.μ.) στην Πάρο
για να έχουν

«ένα κεραμίδι»
τα παιδιά του!

Ο ένας… real 
(estate) ΣΥΡΙΖΑίος 
θέλει την Ελλάδα 
ξέφραγο αμπέλι
για να νοικιάζει
τα δεκάδες σπίτια
του στο κέντρο
της Αθήνας
σε μετανάστες!
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Editorial

Μαίνεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει µεταξύ Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ
µε αφορµή τη βίλα του Γιάννη Ραγκούση στην Πάρο.

Κάτω τα χέρια από 
τον Παπαδημούλη!
Σήµερα θα σας αποκαλύψουµε τον 
λόγο που ο ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης, 
αυτός ο αριστερός αντιπρόεδρος του 
Ευρωκοινοβουλίου και επικεφαλής της οµάδας 
ΣΥΡΙΖΑ – Left, κατέθεσε την τροπολογία 
του για να µπλοκάρει τη χρηµατοδότηση 
κατασκευής του φράχτη στον Έβρο. 
Όπως θα διαβάσετε και στις επόµενες σελίδες, 
ο άνθρωπος στο πίσω µέρος του µυαλού 
του έχει άλλα πράγµατα. Θέλει την Ελλάδα 
ξέφραγο αµπέλι για να µπορούν να έρχονται 
κατά κύµατα οι µετανάστες και να µπορεί ο 
ίδιος να νοικιάζει τα δεκάδες σπίτια που έχει 
αγοράσει κοψοχρονιά στο κέντρο της Αθήνας 
και ειδικά στις περιοχές που υπάρχουν πολλοί 
πρόσφυγες. 
Ο ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης, λοιπόν, βγάζει 
πάνω από €6.000 τον µήνα από τα 15 
διαµερίσµατα σε Κυψέλη, Πατήσια και Αγιο 
Παντελεήµονα, αφού έχει καλούς πελάτες τις 
ΜΚΟ Solidarity Now και Praksis κ.ά. 
Ο 68χρονος πολιτικός, ο οποίος 
πρωταγωνιστεί για αρκετές δεκαετίας στον 
στίβο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής 
Αριστεράς, έχει αναδειχθεί τα τελευταία 
χρόνια σε δεινό µετρ του real estate, αφού τη 
διετία 2018-2019 είχε αποκτήσει σε… πολύ 
καλές τιµές 16 νέα ακίνητα, φτάνοντας σε 
38 τον συνολικό αριθµό των ακινήτων που 
ανήκουν στον ίδιο και σε µέλη της οικογένειάς 
του. 
Ο ίδιος, βέβαια, και η οικογένεια του δεν 
έχουν, πέραν από τη µαζική επένδυση σε 
ακίνητα, καµία άλλη σχέση ούτε µε την 
Κυψέλη ούτε µε τα Πατήσια. Η κατοικία της 
οικογένειας Παπαδηµούλη είναι στο Νέο 
Ψυχικό. Όταν, λοιπόν είχε ξεσπάσει σάλος µε 
τις «αριστερές» του επενδύσεις σε σπίτια, είχε 
πει ότι τα έσοδα θα τα διαθέτει σε φτωχούς 
Έλληνες και µετανάστες. Το έκανε; Άγνωστο…
Οπότε σου λέει ο τύπος: «Αν θωρακιστούν 
τα σύνορα πως θα έρχονται στην Αθήνα 
οι χιλιάδες µετανάστες;». Έτσι, µάλλον τον 
έχουν παρεξηγήσει κάποιοι. Αυτός δεν 
στρέφεται κατά της ασφάλειας της χώρας αλλά 
προσπαθεί να δώσει πνοή στην οικονοµία 
µέσω των µαζικών αφίξεων… τουριστών 
από το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές και το 
Πακιστάν.
Που θα ξαναβρεί τέτοιους πελάτες! Οπότε κάτω 
τα χέρια από τον Παπαδηµούλη!
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Η 
Νέα ∆ηµοκρατία επανήλθε 
στο ζήτηµα της βίλας στην 
Πάρο, τονίζοντας σε ανακοί-
νωση πως «όσο συνεχίζουν 

ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ραγκούσης να πετά-
νε υποκριτικά την µπάλα στην εξέδρα για 
την υπόθεση της βίλας του, που χρηµα-
τοδοτήθηκε από τον Οργανισµό Εργατι-
κής Κατοικίας, ώστε να την εκµεταλλεύ-
εται τουριστικά, τόσο θα συνεχίζουµε να 
επαναλαµβάνουµε επιτακτικά τα ακόλου-
θα αµείλικτα ερωτήµατα:
– Στη δανειακή σύµβαση που αφορά 

το ακίνητο αυτό, φαίνεται ότι το ακίνη-
το είναι 200 τετραγωνικά. Είναι τουλά-
χιστον αστείο ο Οργανισµός Εργατικής 
Κατοικίας να χρηµατοδοτεί πρώτη κατοι-
κία 200 τετραγωνικών µε πισίνα σε νησί 
του Αιγαίου. Από την άλλη, αν ανατρέ-
ξει κανείς στις διαφηµίσεις του συγκεκρι-
µένου ακινήτου στις διάφορες πλατφόρ-
µες, δηλώνεται ότι είναι 450 τ.µ. Πώς 
από 200 τ.µ. το υπερπολυτελές ακίνητο 
έγινε 450 τ.µ.; Έγινε κάποιου είδους νο-

µιµοποίηση;  Πότε και µε ποιες διατάξεις; 
– Το δάνειο του Οργανισµού Εργα-

τικής Κατοικίας, για κοινωνικούς λό-
γους, ήταν 145.000 ευρώ και ο ίδιος 
έχει δηλώσει πως το αποπλήρωσε άµε-
σα. Πόσο παραπάνω κόστισε η εν λό-
γω επένδυση των 450 τ.µ. µε την πισίνα 
και πώς πληρώθηκε; Καλύπτονται αυτά 
τα ποσά από το πόθεν έσχες του κ. Ρα-
γκούση;

– Ο κ. Ραγκούσης στην ανακοίνωσή του 
δήλωσε ότι από το 2014, το εν λόγω ακί-
νητο τους χειµερινούς µήνες αποτελεί τη 
µόνιµη οικογενειακή κατοικία, ενώ τους 
τουριστικούς µήνες το νοικιάζει για βιο-
ποριστικούς λόγους. ∆ηλώνονται κανο-
νικά στην εφορία τα ποσά αυτά;

– Για πόσες εβδοµάδες κατ’ έτος νοικι-
άζει την εν λόγω βίλα; Αν συγκρίνει κα-
νείς τις µέσες τιµές ενοικίασης που εµ-
φανίζονται στις πλατφόρµες όπου είναι 
καταχωρηµένη η βίλα, µε τα εισοδήµατα 
που δηλώνει στο πόθεν έσχες του, πρέ-
πει να την νοικιάζει κατά µέσο όρο για 

µία εβδοµάδα τον χρόνο. Βέβαια, αν 
µπει κανείς σήµερα στις εν λόγω πλατ-
φόρµες θα δει ότι είναι ήδη «κλεισµένη» 
η βίλα Ραγκούση για 35 ηµέρες φέτος το 
καλοκαίρι.

– Πόσα πραγµατικά εισπράττει από την 
αξιοποίηση του συγκεκριµένου ακινήτου 
και γιατί τη διαφηµίζει µε 13 διαφορε-
τικά ονόµατα σε διάφορες πλατφόρµες; 

– Πού και πώς εµφανίζονται τα εν λό-
γω έσοδα στο πόθεν έσχες του;

– Είναι διατεθειµένος ο κ. Ραγκούσης 
να δώσει στη δηµοσιότητα τις καρτέλες 
και τα παραστατικά από τις πλατφόρµες 
µέσω των οποίων νοικιάζει τη βίλα του, 
ώστε να συγκριθούν µε αυτά που δηλώ-
νει στα πόθεν έσχες του;

– Πόσο νόµιµο και ηθικό είναι να αξι-
οποιεί ο κ. Ραγκούσης πόρους που 
προορίζονται για αδύναµους συµπολί-
τες µας προκειµένου να χτίσει βίλα µε 
πισίνα, την οποία εκµεταλλεύεται οι-
κονοµικά ως υπερπολυτελές τουριστι-
κό κατάλυµα;
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ/

Ο 
χρόνος έχει αρχίσει 
να µετρά αντίστρο-
φα για τις εκλογές της 
21ης Μαΐου. Αποµέ-

νουν πενήντα ηµέρες σκληρής πολι-
τικής µάχης που θα κρίνει όχι µόνο 
τον νικητή της βραδιάς αυτής, αλλά 
θα προδιαγράψει εν πολλοίς το απο-
τέλεσµα των δεύτερων εκλογών που 
θα καθορίσουν την πορεία της χώρας 
για την επόµενη τετραετία.

Μέγαρο Μαξίµου και Πειραι-
ώς έχουν θέσει ψηλά τον πήχη των 
προσδοκιών τους στοχεύοντας σε ένα 
ποσοστό που θα αποτελεί πρόκριµα 
για την επίτευξη της αυτοδυναµίας, 
την οποία ο πρωθυπουργός θεωρεί 
«απολύτως εφικτό στόχο», όπως τονί-
ζει στους συνεργάτες τους.

Oι µετρήσεις 
Το µούδιασµα που έφεραν οι πρώ-
τες µετρήσεις µετά τα Τέµπη έχει φύ-
γει καθώς στο δεύτερο κύµα των δη-
µοσκοπήσεων και ειδικά στα focus 
group που διενεργεί το Μέγαρο Μα-
ξίµου καταγράφονται δύο πολύ ση-
µαντικά στοιχεία. Το πρώτο δείχνει 
ότι η πτώση έχει σταµατήσει και τα 
ποσοστά στα οποία βρέθηκε η Ν∆ 
πριν δέκα ηµέρες αποτελούν το πά-
τωµα της δυναµικής της, χωρίς ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ να µπορεί να την «προσπερά-
σει» ούτε τώρα. Το δεύτερο είναι ότι 
παρατηρούνται σηµάδια ανάκαµψης 
και επανασυσπείρωσης κόσµου που 
είχε αποστασιοποιηθεί και δήλωνε 
αναποφάσιστος ή είχε πάει σε µικρό-
τερα κόµµατα.

«∆εν µπορούµε να µιλάµε ακόµα 
για ανάκτηση των ποσοστών που χά-
σαµε», επισηµαίνει συνεργάτης του κ. 
Μητσοτάκη, τονίζει όµως ότι «κατα-
γράφεται αλλαγή του κλίµατος υπέρ 
της κυβέρνησης». Η εκτίµηση είναι 
ότι αυτή η εικόνα θα βελτιωθεί πε-
ραιτέρω όσο κυλούν οι µέρες και κα-
ταλαγιάσει η οργή και ο θυµός. «Ένα 
τµήµα των ψηφοφόρων θα επανα-
κάµψει», σηµειώνει η ίδια πηγή, όταν 
τεθούν σκληρά τα διλήµµατα και πα-
ρουσιαστούν οι θέσεις των κοµµάτων 
για µία σειρά από κρίσιµα για τους πο-
λίτες ζητήµατα.

Υπέρ των σκληρών διληµµάτων 
τάσσονται πολλοί κορυφαίοι υπουρ-

γοί οι οποίοι έχουν µεταφέρει την 
άποψη τους στον πρωθυπουργό. Ει-
δικά σε θέµατα που η κυβέρνηση έχει 
σηµειώσει επιτυχίες και «είναι εµφα-
νής η ιδεολογική διαφορά µε τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ», δηλώνει στην «ΤΡ» ένας εξ’ 
αυτών. Η ατζέντα της οικονοµίας, των 
επενδύσεων, του µεταναστευτικού, 
της άµυνας, της εξωτερικής πολιτικής 
και της ψηφιοποίησης του κράτους 
θεωρείται προνοµιακό πεδίο αντιπα-
ράθεσης για την κυβέρνηση και σε 
αυτήν θα επενδύσει το επόµενο διά-
στηµα.  Σε αυτό βοηθούν στελέχη του 
…ΣΥΡΙΖΑ που µε τις δηµόσιες τοπο-
θετήσεις τους τις τελευταίες ηµέρες 
έχουν δώσει την ευκαιρία στο κυβερ-
νητικό στρατόπεδο να τα αναδείξει 
και να τονίσει την διαφορά στην αντί-
ληψη και στην αποτελεσµατικότητα 
επί των θεµάτων αυτών. Ο κ. Παπα-
δηµούλης που εµπόδισε την χρηµατο-
δότηση της Ελλάδας για τον φράχτη 
στον Έβρο και ο κ. ∆ραγασάκης που 

προανήγγειλε αυξήσεις φόρων έδω-
σαν τροφή στο κυβερνητικό αφήγη-
µα ότι τυχόν επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ 
«θα υπονοµεύσει την πορεία της χώ-
ρας και θα την γυρίσει πίσω».

Η επιλογή του συνθήµατος «Στα-
θερά. Τολµηρά. Μπροστά.» για το 
πρώτο κύµα της καµπάνιας της Ν∆ 
έγινε για να περάσει το µήνυµα ότι η 
σταθερότητα στη χώρα επιτυγχάνε-
ται µόνο µε µία αυτοδύναµη κυβέρ-
νηση που θα µπορεί να λάβει γρήγο-
ρα αποφάσεις και να αντιµετωπίσει 
κρίσεις και προκλήσεις της επόµενης 
τετραετίας.

Τα διλήµµατα 
Τα διλήµµατα θα τεθούν µε µεγαλύ-
τερη ένταση όσο προχωράµε προς 
τις κάλπες. «Γενναία σύγκρουση µε 
το παρελθόν που κρατά τη χώρα πί-
σω ή συµβιβασµός µε τις παθογέ-
νειες;», «θα πάµε πίσω ή θα προχω-
ρήσουµε µπροστά;» είναι ορισµένα 

από αυτά µε τον πρωθυπουργό να 
ζητά από τους πολίτες «καθαρές λύ-
σεις». Στον ορίζοντα της χώρας και 
στην ηγεσία που θα κρατήσει το τι-
µόνι σταθερό την επόµενη τετραετία. 
«Αυτό προϋποθέτει µία αυτοδύνα-
µη κυβέρνηση και έναν ισχυρό πρω-
θυπουργό», σηµειώνουν κυβερνητι-
κά στελέχη. Εκτιµούν ότι η πρόταση 
της Νέας ∆ηµοκρατίας για µία αυτο-
δύναµη κυβέρνηση που δεν θα είναι 
αντικείµενο συµβιβασµού και διευθέ-
τησης εσωτερικών διαφορών είναι η 
µόνη που µπορεί να εγγυηθεί τη συ-
νέχιση της ανάπτυξης και να εκπέµ-
ψει ασφάλεια την επόµενη περίοδο. 
Ειδικά από την στιγµή που οι θέσεις 
του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη 
διακρίνονται από ασάφεια και έλλει-
ψη περιεχοµένου. «Πως αλλιώς µπο-
ρείς να χαρακτηρίσεις το αφήγηµα 
της «προοδευτικής διακυβέρνησης» 
για την οποία µιλά ο αρχηγός της αξι-
ωµατικής αντιπολίτευσης που δεν 

λέει µε ποιον θα την επιτύχει, κρύβο-
ντας πιθανόν την επαναπροσέγγιση 
του Γιάννη Βαρουφάκη ή την θέση 
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για πρω-
θυπουργό τον «άγνωστο Χ», σηµειώ-
νει κυβερνητική πηγή.  

Προβολή
κυβερνητικού έργου 
Στην πρώτη φάση της προεκλογι-
κής εκστρατείας µέχρι την προκή-
ρυξη των εκλογών στις 24 Απριλί-
ου, η Νέα ∆ηµοκρατία θα προβάλει 
το κυβερνητικό έργο που υλοποιήθη-
κε αυτή την τετραετία και θα τονίσει 
την συνέπεια ως προς την υλοποίη-
ση των δεσµεύσεων που είχε αναλά-
βει το 2019. Στη δεύτερη φάση θα ξε-
κινήσει η καµπάνια για το πρόγραµµα 
και τους στόχους της νέας τετραετίας. 
Η επεξεργασία των θέσεων και των 
προτάσεων έχει σχεδόν ολοκληρω-
θεί και θα έχει ως βασικούς άξονες 
την οικονοµία µε την αύξηση των ει-
σοδηµάτων, τις αλλαγές στο κράτος, 
την υγεία και τις πολιτικές για τους νέ-
ους. Την παρουσίαση του θα κάνει ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης σε µεγάλη εκ-
δήλωση που προγραµµατίζεται µετά 
τις 28 Απριλίου.

Τα ψηφοδέλτια
Αυτή την εβδοµάδα αναµένεται η 
ανακοίνωση των ψηφοδελτίων τα 
οποία θα οριστικοποιηθούν µέχρι 
την Τρίτη. Αυτό που αποµένει είναι να 
δώσει την τελική έγκριση ο κ. Μητσο-
τάκης για τα λίγα κενά που υπάρχουν 
επιλέγοντας µεταξύ των ονοµάτων 
που διεκδικούν µία θέση υποψηφίου. 
Πρόκειται για περίπου 10 µε 15 στις 
περιφέρειες της Πιερίας, της Πέλ-
λας, στην Κέρκυρα, όπου αποµένει 
µία γυναίκα για να ολοκληρωθεί το 
ψηφοδέλτιο, του Λασιθίου, της Άρ-
τας, της Λάρισας και της Ά  Θεσσα-
λονίκης.

 Μέχρι τις εκλογές ο πρωθυ-
πουργός θα βρίσκεται στο …δρόµο 
πυκνώνοντας το πρόγραµµα των πε-
ριοδειών του. Την Τετάρτη θα επισκε-
φθεί τα Ιωάννινα, την Μεγάλη Εβδο-
µάδα τη Λέσβο και λίγο πριν ή λίγο 
µετά το Πάσχα την Θεσσαλονίκη, 
ενώ δύο φορές την εβδοµάδα θα πε-
ριοδεύει σε περιοχές της Αττικής. 

Συνεργάτες του πρωθυπουργού µιλώντας στην «ΤΡ»  αναφέρουν
ότι «ένα τµήµα των ψηφοφόρων θα επανακάµψει, όταν τεθούν

σκληρά τα διλήµµατα και παρουσιαστούν οι θέσεις των κοµµάτων
για µία σειρά από κρίσιµα για τους πολίτες ζητήµατα»



TODAY PRESSFR
EETODAY PRESSFR
EE ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

4
TODAY PRESSFR

EE Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Απριλίου 2023

ΑΝΑΛΥΣΗ/

Ο Τσίπρας λέει πως θα συνεργαστεί µόνο αν είναι πρώτο 
κόµµα - κάτι που µέχρι στιγµής δεν φαίνεται-  και ο 

Ανδρουλάκης θέλει συνεργασία, µόνο αν διαθέτει υψηλό 
διψήφιο ποσοστό, αλλά χωρίς τον Βαρουφάκη…

Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

«ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ»

ΑΝΑΛΥΣΗ/
Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Απριλίου 2023

με Αλέξη και Νίκο Ε
υτυχώς για την κυβέρνη-
ση, που είναι και ο Αν-
δρουλάκης. Με τις πα-
ραξενιές του δίνει τροφή, 

µια βδοµάδα τώρα, στη δηµόσια συ-
ζήτηση και στα καφέ της χώρας,  να 
ασχοληθούν και να προβληµατι-
στούν  πως θα κυβερνηθεί η χώρα, 
την εποµένη των εκλογών της 21ης 
Μαΐου, αντί µε τα Τέµπη. Ο,τι ακρι-
βώς επιθυµούσαν τα κυβερνητικά 
στελέχη.

Αλήθεια ξέρουµε τι µας περιµέ-
νει µετά από πενήντα µέρες, τι θα 
βρούµε µπροστά µας ή ποιον; Το 
πιθανότερο, να µην βρούµε κανέ-
ναν, που να µπορεί να κυβερνήσει 
και θα οδηγηθούµε σε νέες εκλογές.

 Στο τραπέζι µέχρι τώρα έχουµε 
τρεις προτάσεις: 



Του κ. Μητσοτάκη  που ζητά αυ-
τοδυναµία, του κ. Τσίπρα που προτεί-
νει κυβέρνηση συνεργασίας,  αλλά 
δεν µας λέει µε ποιους θα συνερ-
γαστεί και του  κ. Ανδρουλάκη που 
θα ανοίξει το κουτί του, για να πετα-
χτεί … πρωθυπουργός «φασουλής».

Το παιχνίδι, όµως, καθίσταται 
ακόµα πιο περίπλοκο, σχεδόν σταυ-
ρόλεξο και µάλιστα δύσκολο. 

Ο κ. Τσίπρας µας λέει πως θα συ-
νεργαστεί µόνο αν είναι πρώτο κόµ-
µα - κάτι που µέχρι στιγµής δεν φαί-
νεται στις  δηµοσκοπήσεις-  και ο 
Ανδρουλάκης θέλει συνεργασία, µό-
νο αν διαθέτει υψηλό διψήφιο ποσο-
στό, αλλά χωρίς τον Βαρουφάκη. Για 
να προκύψει κυβέρνηση µε αυτές τις 
θέσεις, τα  δυο κόµµατα ΣΥΡΙΖΑ και 
ΠΑΣΟΚ  θα πρέπει να λάβουν από 
κοινού 151 έδρες, κάτι που µοιάζει 
πολύ δύσκολο και επίσης θα πρέπει 

να καθίσουν µαζί να βρουν από κοι-
νού, τρίτο πρόσωπο ως πρωθυπουρ-
γό, κάτι είναι ακόµα δυσκολότερο, 
αφού το αρνείται κατηγορηµατικά ο 
κ. Τσίπρας.

Ποιός πολίτης µπορεί να εµπι-
στευτεί  δυο αρχηγούς που ο καθένας 
τους βάζει τέτοιους όρους  για συνερ-
γασία,  µε τους οποίους ο ένας -κυ-
ρίως ο Ανδρουλάκης- αποκλείει τον 
άλλον από τη συνεργασία; 

Μπορεί το παιχνίδι  να µοιάζει  
«σικέ»,  αλλά δεν είναι.  Το µπέρ-
δεµα υπάρχει γιατί τα δύο κόµµατα 
αδυνατούν να δώσουν καθαρή λύ-
ση στο κυβερνητικό πρόβληµα της 
χώρας µετά τις εκλογές και συνεχί-
ζουν  ένα κρυφτούλι, που καταλήγει 
για τους ψηφοφόρους σε ένα «ραντε-
βού στα τυφλά» για τη διακυβέρνηση 
της χώρας.    

Είναι και οι δύο τους θύµατα του 

εκλογικού συστήµατος που ψήφισε ο 
κ. Τσίπρας, καθότι, χωρίς ελκυστικό 
πρόγραµµα, το µόνο που τους αποµέ-
νει για να προσελκύσουν ψηφοφό-
ρους είναι η προοπτική συµµετοχής 
τους σε µια  κυβέρνηση.  

Ο «ζαλισµένος» Νίκος
Μάλιστα ο Νίκος Ανδρουλάκης, βλέ-
ποντας πως τα έχει κάνει «θάλασσα» 
, και  πιεζόµενος τόσο από τα µέσα 
ενηµέρωσης, όσο και από τους πολι-
τικούς του αντιπάλους, αλλάζει το… 
τροπάριο σιγά- σιγά. Εµφανίζει  τον 
εαυτό του, ως πιθανό πρωθυπουργό 
της χώρας, σε µια κυβέρνηση συνερ-
γασίας, άσχετα αν οι πολίτες στις µε-
τρήσεις, έχουν άλλη γνώµη.

«∆εν διορίζω εγώ πρωθυπουργό. 
Θα συµφωνήσουν και αυτοί. (Σ.Σ. 
οι πολιτικοί αρχηγοί). ∆εν είναι δική 
µου επιλογή…» µας δήλωσε. Αλλά 
πως θα προχωρήσει σε µια κυβέρνη-
ση ο κ. Ανδρουλάκης, χωρίς Τσίπρα 
και Μητσοτάκη, αφού οι δύο δήλω-
σαν κατηγορηµατικά ότι δεν παραι-
τούνται υπέρ  τρίτου;   

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπα-
θεί να ισορροπήσει πάνω στο ακατα-
νόητο, παραβλέποντας συνειδητά το 
άρθρο 37 του Συντάγµατος που ανα-
φέρει: «Πρωθυπουργός διορίζεται ο 
αρχηγός του κόµµατος το οποίο δια-
θέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειο-
ψηφία των εδρών…»

Παρόλα αυτά κατάφερε, να µονο-
πωλήσει την πολιτική συζήτηση και 
να επαναφέρει έστω και µε αυτόν τον 
αλλοπρόσαλλο  τρόπο το ΠΑΣΟΚ, 
στην επιφάνεια.

«∆ώρο» στην κυβέρνηση
 Η αλλοφροσύνη που κυριαρχεί αυ-
τές τις µέρες στο δηµόσιο διάλογο, 
για την επόµενη µέρα, προκαλεί ανα-
σφάλεια στην κοινή γνώµη που δεν 
αρέσκεται σε πειραµατισµούς και δεν 
επιθυµεί ούτε πολιτική κρίση µετά τις 
εκλογές, ούτε  ασθενή διακυβέρνη-
ση, επιρρεπή σε πιέσεις εγχώριων 
ολιγαρχών, που κάνουν ασκήσεις «ει-
σπήδησης» στα χρήµατα του Ταµεί-

ου Ανάκαµψης. Το σουρεαλιστικό 
γήπεδο, στο οποίο παίζουν  ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για την επόµενη 
µέρα των εκλογών έρχεται σε αντί-
θετη µε την καθαρή λύση, όσο αλα-
ζονική για ορισµένους κι αν φαίνε-
ται, που προτείνεται από τη Ν∆ για 
αυτοδύναµη κυβέρνηση, µε τη συµ-
µετοχή προσώπων από άλλους πολι-
τικούς χώρους.

Μια θέση που δείχνει  να ανεβαί-
νει ξανά στις προτιµήσεις των ψηφο-
φόρων. Όµως τα  συνεχή γκάλοπ, 
στα οποία προσφεύγει το Μαξίµου, 
δείχνουν µόνο µια µικρή ανάκαµψη 
των ποσοστών της Ν∆ ύστερα από 
το σοκ των Τεµπών µε µια διαφορά 
στην εκτίµηση ψήφου γύρω στο 5%.   
Στο Μαξίµου ελπίζουν πως η συσπεί-
ρωση του κόµµατος θα ενισχυθεί µε-
τά το Πάσχα και ένα µεγάλο µέρος 
όσων µετακινήθηκαν στη γκρίζα ζώ-
νη των αναποφάσιστων θα επιστρέ-
ψουν  στη Ν∆.  

 Ανάλογες µικρές διαφοροποι-
ήσεις δείχνουν και άλλες δηµοσκο-
πήσεις.  Στην MBR η διαφορά στην 
εκτίµηση ψήφου έφτασε το 3,9% και 
στην έρευνα της Μetron Αnalysis, 
στο  5,8%. Στη Ν∆ εκτιµούν πως 
χρειάζεται  χρόνος  και  πολύ δου-

λειά   για να επιστρέψει, στα ποσο-
στά προ των Τεµπών

      
«Μακροβούτι» στο 1965
 Η πρόθεση όµως του  κ. Μητσοτάκη 
για πολιτική “πολυχρωµία” στελεχών 
στην επόµενη κυβέρνηση του, ξεσή-
κωσε τους  κυρίους Τσίπρα και Αν-
δρουλάκη που την ερµήνευσαν κατά 
το δοκούν, ως προσπάθεια επικεί-
µενης νέας αποστασίας. Και οι δυο 
έφτασαν στο 1965 , µισό αιώνα πίσω 
για να αντλήσουν επιχειρήµατα κατά 
του προέδρου της Ν∆. 

Ο Τσίπρας  µάλιστα  σχολίασε: 
«Μπορεί η οικογένεια Μητσοτάκη να 
έχει µακρά παράδοση  σε αποστασί-
ες, αλλά δεν είναι αυτό που αρµόζει 
στη χώρα». 

Αυτή η βουτιά στο παρελθόν και 
η κατηγορία της οικογενειακής ευ-
θύνης, αποκαλύπτει,  όχι απλά αδυ-
ναµία επιχειρηµάτων, για την “πο-
λύχρωµη” κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
αλλά και φόβο, καθώς και τα δυο 
κόµµατα παρά την πτώση της Ν∆  
µετά το δυστύχηµα στα  Τέµπη, αδυ-
νατούν να εισπράξουν τους δυσαρε-
στηµένους ψηφοφόρους της που πα-
ραµένουν στην “γκρίζα ζώνη”.

Είναι δε εντυπωσιακό πως επί  
τέσσερα χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας 
χρησιµοποίησε κάθε θεµιτό και αθέ-
µιτο πολιτικό µέσο , στελέχη του έφτα-
σαν µάλιστα σε σηµείο “εκτσογλανι-
σµού”  της πολιτικής ζωής , όπως είχε 
πει τότε, ο Ε. Βενιζελος, για να πλήξει 
την κυριαρχία Μητσοτάκη. ∆εν τα κα-
τάφερε µε την πολιτική του, δεν µπό-
ρεσε να βρει το στόχο του.

     Τα κατάφερε όµως  το δυστύ-
χηµα στα Τέµπη.  Αλλά ατυχώς για 
τον κ. Τσίπρα η τραγωδία δεν του 
προσέδοσε καµιά δυναµική  πρός 
την εξουσία, αντίθετα τον καθήλω-
σε καθώς οι διαχρονικές ευθύνες 
βαραίνουν κι ας µην το παραδέχε-
ται δηµόσια, και τη δική του τετραε-
τία. Οι πολίτες το γνωρίζούν, καθως 
στην έρευνα της ΜΕΤΡΟΝ Ανάλυσις 
το 78% επιρρίπτει ευθύνες σ ολες τις 
κυβερνήσεις.
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω στο 

ακατανόητο, παραβλέποντας συνειδητά το άρθρο 37 του Συντάγµατος 
που αναφέρει: «Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόµµατος το 

οποίο διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών…»

Το σουρεαλιστικό γήπεδο, 
στο οποίο παίζουν  

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ 
για την επόµενη µέρα 

των εκλογών, έρχεται σε 
αντίθετη µε την καθαρή 
λύση, όσο αλαζονική για 

ορισµένους κι αν φαίνεται, 
που προτείνεται από 

τη Ν∆ για αυτοδύναµη 
κυβέρνηση, µε τη 

συµµετοχή προσώπων 
από άλλους πολιτικούς 

χώρους
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Ω
ς έργο υψίστης σηµα-
σίας λογίζεται για την 
κυβέρνηση η επέκτα-
ση του φράχτη στον 

Έβρο καθώς θα συµβάλει στην 
περαιτέρω θωράκιση των εξω-
τερικών συνόρων τόσο της Ελ-
λάδας όσο και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην προσπάθεια αποτρο-
πής των µεταναστευτικών ροών. 
Χθες, ο πρωθυπουργός θα βρε-
θεί σε Ορεστιάδα, το ∆ιδυµότειχο 
και το Σουφλί στέλνοντας για ακό-
µη φορά το µήνυµα πως η καρδιά 
της Ελλάδας χτυπά στον ακριτικό 
Έβρο. Παράλληλα το απόγευµα 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνο-
δευόµενος από τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Τάκη Θε-
οδωρικάκο    και τον υπουργό 
Μετανάστευσης και Ασύλου, Νό-
τη Μηταράκη, µίλησε στην εκδή-
λωση για την υπογραφή της σύµ-
βασης κατασκευής - επέκτασης του 
φράχτη και συνοδών έργων, κατά 
µήκος της ελληνοτουρκικής µεθο-
ρίου στην περιφερειακή ενότητα 

Έβρου. Τον τόνο της επίσκεψης στον 
Έβρο και της σηµασίας του φράχτη 
για την συνοριακή ασφάλεια της Ελ-
λάδας έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός κατά την επίσκεψή του στο Γέρα-
κα, εν µέσω της νέας αντιπαράθεση 
που ξέσπασε µε τον ΣΥΡΙΖΑ, µετά 
την στάση του ευρωβουλευτή ∆ηµή-
τρη Παπαπδηµούλη να είναι ειση-
γητής της πρωτοβουλίας στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο που επιχειρεί να 
µπλοκάρει τη χρηµατοδότηση επέκτα-
σης του φράχτη στην Ελλάδα αλλά 
και σε άλλες περιοχές της Ε.Ε.. «Θέ-
λω να θυµίσω ποιοι είναι αυτοί που τη 
στήριξαν και ποιοι είναι ακόµα απένα-
ντι σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια 
να ασφαλίσει η χώρα τα σύνορά της».
 
Τι περιλαµβάνει 
η επέκταση 
Το έργο της επέκτασης του φράχτη 
σε όλο το µήκος των χερσαίων συ-
νόρων είχε αποφασιστεί τον περα-
σµένο Αύγουστο σε συνεδρίαση 
του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό. 
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση που εί-

χε εκδώσει τότε το πρωθυπουργικό 
γραφείο η επέκταση θα προχωρή-
σει «κατά προτεραιότητα σε επίµαχα 
σηµεία όπως αυτά προσδιορίζονται 
από τα συναρµόδια Υπουργεία και το 
ΓΕΕΘΑ. Η διαδικασία που θα ακο-

λουθηθεί είναι ο διαγωνισµός για 

συµφωνία- πλαίσιο. Αποφασίστηκε 
επίσης η αναβάθµιση και η ενίσχυση 
των µέσων επιτήρησης».

Τον περασµένο Ιανουάριο, σε 
εφαρµογή της απόφασης του ΚΥ-
ΣΕΑ και του σχεδίου ΑΚΡΙΤΑΣ του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολί-
τη και της Ελληνικής Αστυνοµίας, 
ο υπουργός Προστασίας του Πολί-
τη, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υφυ-
πουργός Προστασίας του Πολίτη, 
Ελευθέριος Οικονόµου, υπέγραψαν 
την διακήρυξη για το νέο φράχτη 
στον Έβρο. Η επέκταση του φράχτη 
θεωρείται αναγκαία και κατεπείγου-
σα, σε µήκος περίπου 35 χιλιοµέ-
τρων στην περιοχή µεταξύ του οικι-
σµού «Ψαθάδες» ∆ιδυµοτείχου έως 
την περιοχή Κορνοφωλιάς Σουφλί-
ου και το οποίο αποτελεί το πρώτο 
κοµµάτι από τα συνολικά 140 χιλιό-
µετρα. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες 
τα έργα περιλαµβάνουν µεταξύ άλ-
λων ισχυρό κιγκλίδωµα, χωµατουρ-
γικά έργα συντήρησης, αναβάθµισης 
και κατασκευής νέων οδών επιτήρη-
σης και συντήρησης των τεχνητών 
εµποδίων κατά µήκος του Έβρου, 
ενίσχυση υφιστάµενων τεχνικών 
και ενίσχυση αναχωµάτων. Θα κα-
τασκευαστούν θυροφράγµατα κα-
θώς και επτά νέα υπερυψωµένα πα-
ρατηρητήρια κατά µήκος του φράχτη.

Την ίδια ώρα προβλέπονται ερ-
γασίες βελτίωσης, συντήρησης και 
αναβάθµισης σε τέσσερα επιτηρητι-
κά φυλάκια (Μαύρου Όγκου, 126, 
Παγαλας, Σουφλίου, Φυλακτού και 
Ψαθάδων) καθώς και σε τρία κτήρια 
της ΕΛ.ΑΣ. ( Τ.Σ.Φ. Κυπρίνου, Τ.
Σ.Φ. ∆ιδυµοτείχου και Α.Τ.-Τ.Α. ∆ι-

δυµοτείχου). Τέλος αναµένεται να 
τοποθετηθεί νέο προκατασκευασµέ-
νοκτίριο επιφάνειας 300 τ.µ. φύλα-
ξης εξοπλισµού φύλαξης συνόρων.

 
Ύψιστης σηµασίας 
ο φράχτης
 Την ίδια ώρα, ο φράχτης αποτελεί 
έναν από τους βασικούς πυλώνες της 
διαχείρισης των µεταναστευτικών 
ροών στην χώρα µας, όπως απέδει-
ξε περίτρανα και η ανταπόκριση στην 
υβριδική απειλή που εξαπέλυσε η 
Τουρκία τον Μάρτιο του 2020, όταν 
και δεκάδες χιλιάδες παράνοµοι µε-
τανάστες επιχείρησαν, σε ορισµένες 
περιπτώσεις και δια της βίας να περά-
σουν σε ελληνικό έδαφος.

Από τότε, ακόµη κι αν δεν υπήρξε 
ξανά συντονισµένη και ενορχηστρω-
µένη από την Τουρκία προσπάθεια 
παραβίασης των ελληνικών συνόρων 
στον Έβρο, η Ελληνική Αστυνοµία 
και η συνοριοφυλακή αξιοποιώντας 
µεταξύ άλλων και τον φράχτη έχουν 
επιτύχει να αποτρέψει την είσοδο σε 
εκατοντάδες χιλιάδες παράνοµους 
µετανάστες οι οποίοι σε διαφορετική 
περίπτωση θα βρίσκονταν στην χώ-
ρα µας φέρνοντας ξανά εικόνες από 
τη Μόρια και την Ειδοµένη.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα 
διαθέσιµα στοιχεία και χάρις στην 
αλλαγή πολιτικής στο µεταναστευ-
τικό έχουν αυξηθεί ραγδαία οι απο-
τροπές εισόδου παράνοµων µετανα-
στών στην περιοχή του Έβρου από 
την Ελληνική Αστυνοµία. Χαρακτη-
ριστικό είναι πως µόνο την περασµέ-
νη χρονιά απετράπησαν πάνω από 
250.000 παράνοµες αφίξεις.

ΕΒΡΟΣ 
Παρουσία Μητσοτάκη η υπογραφή της σύµβασης επέκτασης κατά µήκος 
της ελληνοτουρκικής µεθορίου στην περιφερειακή ενότητα Έβρου

Υψίστης σημασίας 
ο φράχτης 

ΜΜΜΜ 

Τα έργα περιλαµβάνουν 
µεταξύ άλλων 
ισχυρό κιγκλίδωµα, 
χωµατουργικά 
έργα συντήρησης, 
αναβάθµισης και 
κατασκευής νέων 
οδών επιτήρησης 
και συντήρησης των 
τεχνητών εµποδίων 
κατά µήκος του ποταµού, 
ενίσχυση υφιστάµενων 
τεχνικών και ενίσχυση 
αναχωµάτων



Ν
α σταματήσει η χρη-
ματοδότηση για την 
κατασκευή φραχτών 
στα εξωτερικά σύνο-

ρα Ευρωπαϊκής Ένωσης ειση-
γήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο ο 
Δημήτρης Παπαδημούλης, «δεί-
χνοντας» ουσιαστικά και τον φρά-
χτη στον Έβρο, κίνηση που προ-
κάλεσε την έντονη αντίδραση του 
κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάν-
νη Οικονόμου.

«Ηχηρό «όχι» της Ευρωβου-
λής στην προσπάθεια ορισμένων 
κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανο-
μένων Ελλάδας, Ιταλίας και Αυ-
στρίας, να χρησιμοποιήσουν ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια για κατασκευή 
φραχτών στα εξωτερικά σύνορα 
της ΕΕ», έγραψε την Τετάρτη στον 
προσωπικό του λογαριασμό στο 
Twitter ο αντιπρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επι-
κεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Θέλουν χάος 
Μετά την επιτυχία της χώρας μας 
να εξασφαλίσει την υποστήριξη και 
την χρηματοδότηση της ΕΕ σε μέ-
τρα επιτήρησης στο φράχτη στον 
Έβρο ο κ. Παπαδημούλης κατέθε-
σε τροπολογία στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, με την οποία ζητά να μην 
χρηματοδοτεί η ΕΕ την κατασκευή 
φρακτών στα εξωτερικά της σύνο-
ρα», αναφέρει σε δήλωσή του ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης 
Οικονόμου για την τροπολογία που 
κατέθεσε ο κ. Παπαδημούλης.

Και επισημαίνει: «Η πρόθε-
ση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφέστατη, 
έχει εκδηλωθεί άλλωστε και από 
τις απόψεις άλλων στελεχών του, 
όπως του κ. Τζανακόπουλου: να 
επανέλθει η κατάσταση χάους στο 
μεταναστευτικό και να μας γυρίσουν 
πίσω στην αλήστου μνήμης εποχή 
των ανοιχτών συνόρων στη στεριά, 
του «δεν υπάρχουν σύνορα στη θά-

λασσα» και των μεταναστών, που 
κατά εκατοντάδες χιλιάδες «λιάζο-
νταν» στην επικράτειά μας. Αυτά, 
και άλλα παρόμοια- σαν τα σχέδια 
για την εκ νέου φορολογική εξό-
ντωση των πολιτών που αποκάλυ-
ψε ο κ. Δραγασάκης-εννοούν όταν 
λένε για «προοδευτική διακυβέρνη-
ση». Ο ΣΥΡΙΖΑ πασχίζει να αλλά-
ξει ταχύτητα στην Ελλάδα, βάζοντας 
την όπισθεν», καταλήγει στη δήλω-
σή του ο κ. Οικονόμου.

Θεοδωρικάκος: Ο κ. Παπαδη-
μούλης έπρεπε να εκδιωχθεί από 
τον ΣΥΡΙΖΑ

Την απόφαση της κυβέρνησης 
να ολοκληρώσει τον φράχτη στον 
Έβρο επισήμανε εκ νέου ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης 

Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στον 
ΣΚΑΪ, ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη ανέφερε ότι ήδη έχουν κατα-
σκευαστεί 37,5 χλμ. και αύριο μαζί 
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη θα βρεθούν στον Έβρο για 
να υπογραφεί η σύμβαση ακόμα 35 
χλμ. τα οποία χρηματοδοτούνται με 
100 εκατομμύρια από εθνικούς πό-
ρους.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επιτέθη-
κε στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την 
τροπολογία που εισηγήθηκε ο Δη-
μήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος 
επιχειρεί να μπλοκαριστεί η ευρω-
παϊκή χρηματοδότηση για την κατα-
σκευή του φράχτη.

«Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί τη στά-
ση του κ. Παπαδημούλη, παίρνει 

μια απαράδεκτη θέση σε ένα κρίσι-
μο θέμα ασφάλειας και απλώς είναι 
σταθερός στη λογική «στη θάλασσα 
δεν υπάρχουν σύνορα» και στη στε-
ριά, που υπάρχουν, είναι ξέφραγο 
αμπέλι», είπε.

«Αν κρατήσουν τον κ. Παπαδη-
μούλη στον ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι 
υιοθετούν αυτή τη συμπεριφορά», 
πρόσθεσε.

«Ο κ. Παπαδημούλης έπρεπε 
να εκδιωχθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η 
αξιωματική αντιπολίτευση αφήνει 
απροστάτευτα ξανά τα σύνορα της 
χώρας και κρατά μια συμπεριφορά 
που είναι τεράστιο πρόβλημα για 
την ασφάλεια και την αντιμετώπι-
ση της παράνομης μετανάστευσης», 
τόνισε.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φί-
λης ρωτήθηκε στην τηλεόραση του 
ΣΚΑΪ για το θέμα των επαναπρο-
ωθήσεων και δήλωσε: «Θα εφαρ-
μοστεί το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό ση-
μαίνει ότι βεβαίως θα πρέπει να 
διασφαλίζεις τα σύνορά σου αλλά 
με τη δυνατότητα όποιος έρχεται ικέ-
της στα σύνορα να μπορεί να εξετά-
ζεται η περίπτωσή του του και όχι 
να γίνονται επαναπροωθήσεις με 
κόστος ζωών

Η τροπολογία 
Η Τροπολογία, την οποία υιοθέτησε 
η επιτροπή προϋπολογισμού του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «αντιτίθε-
ται σθεναρά στη χρήση οποιασδήπο-
τε ενωσιακής χρηματοδότησης για 
την κατασκευή φρακτών ή τειχών 
στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης». 

Όπως αναφέρει η εν λόγω τρο-
πολογία, «αναμένει ότι η Επιτρο-
πή θα συνεχίσει να αρνείται οποια-
δήποτε τέτοια χρηματοδότηση τώρα 
και στο μέλλον». Παράλληλα, «εκ-
φράζει έντονη ανησυχία για την ερ-
μηνεία που έδωσαν ορισμένα κράτη 
μέλη στα συμπεράσματα του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου της 9ης Φεβρου-
αρίου 2023».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται 
για «ξεκάθαρη θέση κατά της προ-
σπάθειας ορισμένων ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομέ-
νων της Ελλάδας, της Ιταλίας και της 
Αυστρίας, να κάνουν χρήση οποιαδή-
ποτε ενωσιακής χρηματοδότησης για 
την κατασκευή φραχτών στα εξωτε-
ρικά σύνορα». Σύμφωνα με το ίδιο 
κείμενο, πρόκειται για συμβιβαστι-
κή τροπολογία που υπερψηφίστη-
κε από την Αριστερά, τους Σοσιαλι-
στές, τους Πράσινους και το Renew 
Europe στην Επιτροπή Προϋπολογι-
σμών (BUDG). Η τροπολογία ψηφί-
στηκε με πλειοψηφία 28 υπέρ, 2 κα-
τά, 2 αποχή.
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ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ 
θέλει την Ελλάδα ο Παπαδημούλης

Γιατί ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με μια περίεργη συμπεριφορά 
προσπαθεί να μπλοκάρει τη χρηματοδότηση του φράχτη 



Α
ς πούµε ότι αύριο το 
πρωί, ο Νίκος Ανδρου-
λάκης βγει σ’ ένα κα-
νάλι και πει φόρα-παρ-

τίδα το όνοµα του ανθρώπου που 
σκοπεύει να προτείνει για πρωθυ-
πουργό. Αυτό δεν τον καλούν όλοι 
να κάνει; Ε, ας πούµε ότι το απο-
φασίζει και ακούσουµε επιτέλους 
το πολυπόθητο όνοµα να βγαίνει 
απ’ το στόµα του. Ή µάλλον, για να 
ακριβολογούµε, να πει δύο ονόµα-
τα. Ένα από την Νέα ∆ηµοκρατία 
και ένα από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Γιατί 
δύο;» θα ρωτήσετε. 

Μα ένα για την περίπτωση 
που η Ν∆ έρθει πρώτο κόµµα στις 
εκλογές και ένα για την περίπτωση 
πρωτιάς του ΣΥΡΙΖΑ. ∆ιότι ο Νί-
κος έθεσε δυο προϋποθέσεις για 
να µπει σε κυβέρνηση συνεργασί-
ας. Πρώτη να έχει το ΠΑΣΟΚ ένα 
καλό (δηλαδή;)  διψήφιο ποσοστό 
και δεύτερη να µην γίνουν πρωθυ-
πουργοί ο Μητσοτάκης και ο Τσί-
πρας. ∆εν απέκλεισε όµως την 
αναγόρευση σε πρωθυπουργό κά-
ποιου άλλου στελέχους αυτών των 
κοµµάτων που ο ίδιος θα επιλέξει. 

Και εδώ που τα λέµε, αυτό θα 
ήταν και πιο λογικό, αν υποθέσου-

µε ότι υπάρχει κάποια λογική σ’ 
όλο τούτο το σενάριο. Αν το ΠΑ-
ΣΟΚ (του καλού διψήφιου ποσο-
στού) συµπληρώνει µαζί µε τον 
ΣΥΡΙΖΑ τους βουλευτές που χρει-
άζονται για να γίνει κυβέρνηση, 
αυτό θα σηµαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
έχει τριψήφιο ποσοστό. Άρα, ακό-
µα κι αν έχει αποκλειστεί η πρωθυ-
πουργία Τσίπρα, δεν θα είναι λο-
γικό να χριστεί ένα άλλο στέλεχος 
του µεγαλύτερου συνέταιρου; Αντι-
στοίχως, κάποιο στέλεχος της Ν∆ 
πρέπει να υπολογίζουµε και για την 
περίπτωση συνεργασίας του ΠΑ-
ΣΟΚ µε την Ν∆. 

Κάτι που… πάει µε όλα 
Εκτός αν ο Ανδρουλάκης έχει κα-
τά νου µια προσωπικότητα που θα 
ταίριαζε για πρωθυπουργός και σε 
κυβερνητική συνεργασία Ν∆-ΠΑ-
ΣΟΚ και σε σύµπραξη ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Κάτι σαν πολιτικό 
µπαλαντέρ που προσαρµόζεται σε 
κάθε ιδεολογικό ή κοµµατικό πε-
ριβάλλον δηλαδή ή κάτι σαν την 
µπύρα που (κατά την παλιά της δι-
αφήµιση) χωράει παντού και πάει 
µε όλα. Στην περίπτωση αυτή του 
ενός προσώπου που θα µπορούσε 
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ΕΡΙΞΕ ΕΝΑΣ ΤΡΕΛΟΣ, 
ΜΙΑ ΠΕΤΡΑ ΣΤΟ ΠΗΓΑ∆Ι…

Και καλά να µην 
είναι ένας από τους 
δύο «φθαρµένους» 
αρχηγούς, αλλά ο 
«πρωθυπουργός» να µην 
ανήκει καν στην Βουλή; 
Να µην έχει καν εκλεγεί, 
να µην έχει πάρει ούτε 
σταυρουλάκι από πολίτη; 
Όλα αυτά δεν στέκουν 
στη λογική…

Ποιος µπορεί να είναι ο «µπαλαντέρ – 
πρωθυπουργός» του Νίκου Ανδρουλάκη 

Του ∆ηµήτρη Καµπουράκη

(κι έπεσαν τριάντα γνωστικοί 
να την βγάλουνε)



κάλλιστα να πρωθυπουργεύσει και 
σε αριστερο-κεντρώα και σε δεξι-
ο-κεντρώα κυβέρνηση συνεργα-
σίας, το πράγµα γίνεται ακόµα πιο 
γριφώδες. 

Στο µυαλό του…
∆ιότι τότε, είτε θα πρόκειται για 
προσωπικότητα εκτός σηµερινής 
ενεργού πολιτικής, είτε θα πρόκει-
ται για κάποιο πολιτικό πρόσωπο 
που κατοικοεδρεύει στο ΠΑΣΟΚ 
ή σε άλλο µικρότερο κόµµα. Κά-
νω αυτή την παραδοχή, διότι θεω-
ρώ απίθανο να έχει κατά νου ο Αν-
δρουλάκης έναν δεξιό που πιστεύει 
ότι θα αποδεχόταν και η Ν∆ και ο 
ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιον ΣΥΡΙΖΑίο 
που θεωρείται αποδεκτός και απ’ 
τα δυο µεγάλα κόµµατα. Αν πάλι 
έχει κατά νου κάποιον ΠΑΣΟΚο, 
δεν θα ήταν αµετροέπεια να θεω-
ρεί ο Ανδρουλάκης ότι όχι µόνο θα 
εκπαραθυρώσει τον αρχηγό του 
µεγαλύτερου συνέταιρου του, αλ-
λά θα βάλει κι ένα δικό του άνθρω-
πο στην πρωθυπουργία; 

Κάποιος πρώην;
Άρα, που καταλήγουµε τριγυρίζο-
ντας στα τυφλά µέσα στους λαβυ-
ρίνθους του Ανδρουλακικού εγκε-
φάλου; Ότι κατά πάσα πιθανότητα 
έχει στο µυαλό του ένα πρόσωπο 
που ούτε στην Ν∆ ανήκει, ούτε 
στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο ΠΑΣΟΚ. 
∆ηλαδή κάποιον εξωκοινοβουλευ-
τικό, κάποια προσωπικότητα εκτός 
σηµερινών κοµµάτων και τρέχου-
σας πολιτικής. Που θα ήταν εξίσου 
αποδεκτός και από την Ν∆ και από 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι επειδή µίλησε για 
πολιτικό πρόσωπο κι όχι για τεχνο-

κράτη, ίσως έχει κατά νου κάποιον 
«πρώην» της πολιτικής που κατά-
φερε να διατηρήσει την υστεροφη-
µία του.

Θέµα νοµιµοποίησης 
Ναι, αλλά σ’ αυτή την απίθανη πε-
ρίπτωση που ένα από τα δύο µεγά-
λα κόµµατα αποδεχτεί τον εξοβελι-
σµό του αρχηγού τους για χάρη του 
Ανδρουλάκη και τον διορισµό ενός 
πρωθυπουργού που δεν θα είναι 
εκλεγµένος, δεν θα υπάρχει πρό-
βληµα πολιτικής νοµιµοποίησης 
του πρωθυπουργού; Καλά να µην 
είναι ένας από τους δύο «φθαρµέ-
νους» αρχηγούς, αλλά να µην ανή-
κει καν στην Βουλή; Να µην έχει 
καν εκλεγεί, να µην έχει πάρει ού-
τε σταυρουλάκι από πολίτη; Εδώ 
θυµίζω ότι ζούµε σε µια χώρα που 
ακόµα και οι εξωκοινοβουλευτικοί 
υπουργοί έχουν θέµα νοµιµοποίη-
σης, όχι ο ίδιος ο πρωθυπουργός. 

Παραλογισµός 
στο κόκκινο 
Τα γράφω όλα αυτά, διότι όσο 
περνούν οι βδοµάδες και πλησι-
άζουµε στην κάλπη, τόσο ο πολι-
τικός παραλογισµός χτυπάει κόκ-
κινο. Γίνονται πρώτο θέµα και 
κυρίαρχο ζήτηµα συζήτησης ασυ-
ναρτησίες που δεν στέκουν µε βά-
ση την κοινή λογική. Και που αρ-
γότερα θα τις θυµόµαστε και θα 
γελάµε. Εγώ καλύτερη παροιµία 
για να περιγράψει όσα ακολού-
θησαν την πρόταση Ανδρουλάκη, 
δεν βρίσκω από την γνωστή «έρι-
ξε ένας τρελός µια πέτρα στο πηγά-
δι κι έπεσαν τριάντα γνωστικοί να 
την βγάλουνε». 
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Όσο  περνούν οι εβδοµάδες και πλησιάζουµε 
στην κάλπη, τόσο ο πολιτικός παραλογισµός 

χτυπάει κόκκινο. Γίνονται πρώτο θέµα και 
κυρίαρχο ζήτηµα συζήτησης ασυναρτησίες 
που δεν στέκουν µε βάση την κοινή λογική



« Σ
τις εκλογές τις 
21ης Μαΐου 
η Νέα ∆ηµο-
κρατία θέλει 

να πάρει το µεγαλύτερο δυνατό πο-
σοστό έτσι ώστε να κάνει το πρώτο 
βήµα που χρειάζεται για την αυτο-
δυναµία. Ο στόχος της Νέας ∆η-
µοκρατίας είναι η Ελλάδα να έχει 
ξανά µια σταθερή αυτοδύναµη κυ-
βέρνηση. 

∆υστυχώς, η απλή αναλογική 
το καθιστά αυτό αδύνατο στις εκλο-
γές της 21ης Μαΐου. Για να έχουµε, 
όµως, τον λεγόµενο «δεύτερο γύ-
ρο», πρέπει πρώτα να κερδίσουµε 
τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Άρα, 
επικεντρωνόµαστε στις εκλογές της 
21ης Μαΐου, οι οποίες δεν είναι αδι-
άφορες όπως κάποιος µπορεί να 
νοµίζει, αλλά είναι πάρα πολύ ση-
µαντικές», επεσήµανε ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδω-
νις Γεωργιάδης.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Γεωργιά-
δης, «εάν υπάρχει δυνατότητα να γί-
νει συγκυβέρνηση µε το ΠΑΣΟΚ, 
είναι πολύ καλύτερα µε το µπό-
νους, διότι τότε θα έχουµε πραγµα-
τικά µια πολύ σταθερή κυβέρνη-
ση. Ο στόχος του κ. Μητσοτάκη και 
της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι η Ελ-
λάδα να µην περιπέσει σε φαινόµε-
να τύπου Βουλγαρίας. Η Βουλγα-
ρία έχει πάλι εκλογές. Είναι η 5η 
εκλογική αναµέτρηση σε δύο χρό-
νια. Για ποιον λόγο; Γιατί και εκεί 
κάποιοι «φωστήρες» ψήφισαν την 
απλή αναλογική και από την ώρα 
που την ψήφισαν δεν µπορούν να 
κάνουν κυβέρνηση. Το πρώτο που 
πρέπει να κοιτάξουµε είναι ποια θα 
είναι τα ποσοστά και ποιοι θα είναι 
οι πολιτικοί συσχετισµοί. Εάν ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και η Νέα ∆η-
µοκρατία έχουν επιτύχει αυτό που 
εµείς θέλουµε, δηλαδή ένα µεγά-
λο ποσοστό και µία καθαρή νίκη της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, σε αυτήν την 
περίπτωση θα οδηγήσουµε τη χώ-
ρα προς την αυτοδυναµία ή προς 
µία κυβέρνηση συνεργασίας µε το 
µπόνους».

Το «καλάθι των νονών»
Σε σχέση µε το «Καλάθι των Νο-
νών» που ξεκίνησε την Τετάρτη να 
εφαρµόζεται, ο υπουργός τόνισε 
πως «έχουν µπει ήδη 29 αλυσίδες 
παιχνιδιών, βασικά σχεδόν όλες, 
και δουλεύει ακριβώς όπως ο µη-
χανισµός του καλαθιού, δηλαδή οι 
τιµές είναι φιξαρισµένες ανά εβδο-
µάδα και τις παρακολουθούµε στον 
e-Καταναλωτής. Απαγορεύεται να 
αυξήσεις τιµή µέσα στην εβδοµά-

δα και πρέπει να έχεις αποθέµατα 
σε αυτά τα προϊόντα. Οι προσφο-
ρές που έχουν γίνει είναι αρκετά χα-
µηλές. Υπάρχει ταµπελάκι, όπως 
κάναµε και τα Χριστούγεννα µε το 
«Καλάθι του Άη Βασίλη», που λέει 
το «Καλάθι των Νονών»».

Μάλιστα, επισκέφτηκε τα κατα-
στήµατα πώλησης παιδικών παιχνι-
διών JUMBΟ και ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ. 
Μετά τις επισκέψεις του δήλωσε:

«Σκοπός µας είναι να δώσουµε 
καλά, ποιοτικά, επώνυµα παιχνίδια 
σε όσο το δυνατόν καλύτερες τιµές.

Απ’ αυτήν την εβδοµάδα 
αναρτώνται στην πλατφόρµα e-ka-
tanalotis από 29 αλυσίδες παιχνι-
διών παιχνίδια, λαµπάδες, αυγά 
σε «κλειδωµένες τιµές» ανά εβδο-
µάδα. Θα παρακολουθούµε και θα 
ανακοινώνουµε την πορεία των τι-
µών ανά εβδοµάδα όπως κάναµε 
και µε το «Καλάθι του Αη Βασίλη».

Στόχος µας είναι και να εξοικο-
νοµήσουν χρήµατα οι καταναλωτές 
αλλά και να δώσουµε χαρά στους 
µικρούς µας φίλους αυτό το Πάσχα.

Πιστεύω ότι όπως πήγαµε εξαι-

ρετικά καλά στις εορτές των Χρι-
στουγέννων και ο κόσµος αγκάλια-
σε την προσπάθεια, το ίδιο θα γίνει 
τώρα και µε το «Καλάθι των Νο-
νών», το οποίο έχουν αγκαλιάσει οι 
αλυσίδες».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δη-
µοσιογράφων, ο κ. Άδωνις Γεωρ-
γιάδης επισήµανε:

«Προβλέψαµε το «Καλάθι των 
Νονών» όπως και το «Καλάθι του 
Νοικοκυριού» να ισχύει ανά εβδο-
µάδα προκειµένου να διασφαλιστεί 
η διαθεσιµότητα των προσφερόµε-
νων παιχνιδιών. Αυτή είναι η λογική 
της εβδοµαδιαίας παρακολούθησης». 
«Το «Καλάθι του Αη Βασίλη» έδειξε 
ότι εβδοµάδα µε την εβδοµάδα οι τι-
µές πήγαιναν προς τα κάτω. Πιστεύω 
ότι το ίδιο θα γίνει και τώρα».

Το «καλάθι του Πάσχα» 
Για το «Καλάθι του Πάσχα», ο κ. Γε-
ωργιάδης ανέφερε πως σε κάποια 
προϊόντα είναι παραπάνω, σε κά-
ποια παρακάτω και συµπλήρωσε: 
«∆εν σκοπεύω στο «Καλάθι του 
Πάσχα» στα σούπερ µάρκετ να βά-

λω το αρνί και το κατσίκι, διότι ο 
σκοπός µου δεν είναι να πλήξω την 
αγορά του κρέατος. Θα µπορούσε 
να εκληφθεί µια τέτοια προσπά-
θειά µου σαν µια υπόδειξη στους 
καταναλωτές να πάνε να αγορά-
σουν το αρνί ή το κατσίκι από τα 
σούπερ µάρκετ. Εγώ ποτέ δεν εί-
δα το Καλάθι ως έναν µηχανισµό 
για να βλάψω άλλους κλάδους της 
αγοράς και δεν θέλω να το κάνω. 
Τις επόµενες µέρες θα έχω συ-
νάντηση µε τους κρεοπώλες της 
Βαρβακείου Αγοράς για να συµ-
φωνήσουµε για το «Καλάθι». Θα 
κάνουµε ειδικό Καλάθι για το αρ-
νί και το κατσίκι στη Βαρβάκειο. 
Πιστεύω ότι θα καταφέρουµε να 
έχουµε µία καλή συµφωνία για να 
συγκρατήσουµε τις τιµές στα περ-
σινά επίπεδα. Αν το κατορθώσου-
µε θα είναι µεγάλη επιτυχία. Αυτήν 
τη στιγµή που µιλάµε σφάζουν και 
στέλνουν στην Ιταλία, γιατί είναι το 
Πάσχα των Ιταλών και υπάρχει µε-
γάλη κατανάλωση εκεί. Η τιµή που 
διαµορφώνεται για την Ιταλία, από 
τον παραγωγό εννοώ, όχι η τιµή 
στο ράφι, είναι από 7,5 µέχρι 8,5 
ευρώ το αρνί και το κατσίκι. Αυτή 
είναι µία τιµή περίπου 1 µε 1,5 ευ-
ρώ πάνω από πέρυσι. Φέτος, φαί-
νεται ότι υπάρχει µικρότερη επάρ-
κεια στα αρνιά και τα κατσίκια».

Στο µεταξύ, στο 96,47% των 
προϊόντων που περιλαµβάνονται 
στο «Kαλάθι του Νοικοκυριού», οι 
τιµές µειώνονται ή διατηρούνται 
σταθερές την 22η εβδοµάδα εφαρ-
µογής της πρωτοβουλίας της Κυ-
βέρνησης (29/3/2023 –4/4/2023), 
µε βάση τους νέους τιµοκαταλό-
γους που γνωστοποίησαν στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων την Τετάρτη 29 Μαρτίου, 
οι αλυσίδες σούπερ µάρκετ. «22η 
εβδοµάδα εφαρµογής του «Καλα-
θιού του Νοικοκυριού» και πλέ-
ον οι σοβαρές µειώσεις συνεχίζο-
νται. -2% στη συνολική αξία του 
«Καλαθιού» από την προηγούµε-
νη εβδοµάδα, στην οποία υπήρχε 
ήδη µείωση -2% από την προπε-
ρασµένη», σχολίασε σε ανάρτησή 
του στο Twitter, ο Υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδω-
νις Γεωργιάδης. Ειδικότερα, από το 
σύνολο 1134 προϊόντων στο «Καλά-
θι του Νοικοκυριού» που είναι απο-
λύτως συγκρίσιµα:

� στα 50, ποσοστό 4,41%, η τι-
µή µειώθηκε,

� στα 1044, ποσοστό 92,06%, η 
τιµή παρέµεινε σταθερή

� και σε 40, ποσοστό 3,53%, η 
τιµή αυξήθηκε.
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ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ 

«Στόχος του Κυριάκου 
Μητσοτάκη και της 
Νέας ∆ηµοκρατίας 

είναι η Ελλάδα να µην 
περιπέσει σε φαινόµενα 
τύπου Βουλγαρίας. Η 
Βουλγαρία έχει πάλι 
εκλογές. Είναι η 5η 

εκλογική αναµέτρηση 
σε δύο χρόνια. Για ποιον 

λόγο; Γιατί και εκεί 
κάποιοι «φωστήρες» 
ψήφισαν την απλή 

αναλογική»

της 21ης Μαΐου  
είναι πολύ σημαντικές 

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι είνα
 το πρώτο βήµα για την αυτοδυναµία 



Ε
πιτέλους έχουµε ηµερο-
µηνία εκλογών. Κωνστα-
ντίνου και Ελένης, αντί 
να πάµε λουλούδια στους 

εορτάζοντες, θα πάµε νωρίς-νωρίς 
στο εκλογικό τµήµα και από τις επτά 
το βράδυ θα βιδωθούµε στους κα-
ναπέδες µας για να δούµε τι µας πε-
ριµένει τα επόµενα τέσσερα χρόνια. 

Μερικοί θα τρώνε µε αγω-
νία τα νύχια τους, οι περισσότεροι 
απλώς θα κοιτάζουν µε περιέργεια, 
καθώς η πολιτικοποίηση του πλη-
θυσµού είναι σαφώς µικρότερη σε 
σύγκριση µε προηγούµενες δεκα-
ετίες. Όσο πιο πολύ ουρλιάζουν οι 
τηλεοράσεις κι όσο περισσότερο 
κάποιοι ξεκατινιάζονται στα social 
media, τόσο µικρότερος είναι ο 
πραγµατικός πληθυσµός που µε-
τέχει ενεργά στην πολιτική, αλλά 
και που ψηφίζει. 

Το αποτέλεσµα 
Τέλος πάντων, τόσο οι βαριά ενδι-
αφερόµενοι όσο και οι απλώς περί-
εργοι, δεν θα καθυστερήσουν πολύ. 
Η τεχνολογία έχει µπει τόσο πολύ 
µέσα στην ζωή µας και στις κρατι-
κές µας λειτουργίες (πλην των τρέ-
νων), που ως τις 9 το βράδυ θα ξέ-
ρουµε το τελικό αποτέλεσµα, ενώ 
πριν τα µεσάνυκτα θα έχουµε µάθει 
ακόµα και τους σταυρούς των υπο-
ψηφίων βουλευτών. Βεβαίως, µόλις 
κλείσουν οι κάλπες και δηµοσιοποι-
ηθεί το exit poll που συνήθως είναι 

κοινό για όλα τα κανάλια, θα έχου-
µε απάντηση στο µέγιστο ερώτηµα. 
Φτιάχνεται κυβέρνηση από τα απο-
τελέσµατα αυτής της κάλπης ή θα 
πάµε και σε δεύτερη αναµέτρηση 
στις 2 Ιουλίου; Αυτή την στιγµή, όλα 
τα δεδοµένα, αριθµητικά και πολιτι-
κά, συνηγορούν στο ότι η απλή ανα-
λογική δεν θα βγάλει κυβέρνηση, 
άρα δεν θα γλυτώσουµε την επανα-
ληπτική ψηφοφορία. 

Μερικά πράγµατα πάντως ισχύ-
ουν για όλες τις εκλογές ανεξαρτή-
τως συγκυριών ή ιδιαιτερότητας 
των καιρών ή εκλογικού συστήµα-
τος. Είναι τα πάγια των εκλογών 
που δεν αλλάζουν εύκολα και που 
καλό είναι τα γνωρίζουµε και να τα 
λαµβάνουµε υπ’ όψη µας. Για παρά-

δειγµα, οι εκλογολόγοι λένε ότι µια 
µάχη δεν πρέπει να θεωρείται δεδο-
µένη, παρά µόνο όταν καταµετρηθεί 
και η τελευταία  ψήφος. Στην µετα-
πολιτευτική Ελλάδα ζήσαµε ακόµα 
και την περίπτωση να έχει γίνει η µι-
σή καταµέτρηση, να πανηγυρίζει το 
ένα κόµµα στους δρόµους και στην 
συνέχεια να γίνει ανατροπή. Ήταν 
οι εκλογές του 2000. Συνεπώς προ-
σοχή, κανένας δεν παίρνει σηµαία 
να βγει στους δρόµους πριν ακού-
σει τελικό αποτέλεσµα από την εφο-
ρευτική επιτροπή. 

Οι προβλέψεις 
και οι θεωρίες
Αλλά ούτε από τις προβλέψεις πρέ-
πει να ενθουσιαζόµαστε. ∆ιότι 

επί του κρίσιµου αυτού ζητήµατος 
υπάρχουν αντικρουόµενες θεωρί-
ες. Υπάρχει η µια θεωρία που έχει 
οπαδούς πολλούς εκλογολόγους, οι 
οποίοι λένε ότι «οι δηµοσκοπήσεις 
ποτέ δεν πέφτουν έξω». Αρκεί να το 
λένε πολλές δηµοσκοπήσεις, πολ-
λών εταιρειών και σε µακρύ χρόνο. 
Ειδικά όταν δείχνουν ένα ξεκάθαρο 
νούµερο πέραν της πιθανότητας του 
στατιστικού λάθους, αυτό τελικά θα 
βγάλει και η κάλπη. Με εξαίρεση το 
δηµοψήφισµα του 2015 που δεν εί-
χε ιστορικό προηγούµενο για να συ-
γκριθεί, οι δηµοσκοπήσεις λίγο ως 
πολύ έπεσαν µέσα σε όλες τις υπό-
λοιπες αναµετρήσεις. Αυτό το υπο-
στηρίζουν πολλοί και αξιοσέβαστοι 
εκλογολόγοι.

Τα πάντα... κοστίζουν 
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν 
και εκείνοι που επισηµαίνουν ότι 
«από την στιγµή που προκηρύσσο-
νται οι εκλογές, όλα ξεκινούν από 
το µηδέν». ∆ιόλου ευκαταφρόνη-
το κι αυτό το αξίωµα, καθώς ο πο-
λιτικός χρόνος µέσα στην επίσηµη 
προεκλογική περίοδο γίνεται πολύ 
πιο πυκνός, άρα και πολύ πιο ευε-
πίφορος σε αλλαγές και µεταµορ-
φώσεις. Η τραγωδία των Τεµπών 
άλλωστε, µας έδειξε πόσο απότοµα 
µπορούν ν’ αλλάξουν τα πολιτικά 
δεδοµένα από κάποιο συµβάν που 
κανένας δεν µπορεί να προϋπολογί-
σει. Κάθε πράξη, παράλειψη, δήλω-
ση ή λάθος, λίγο πριν από την κάλ-
πη µπορεί να κοστίσει πολλαπλώς, 
σε σύγκριση µε άλλες αδιάφορες 
περιόδους. Με δυο επιφυλάξεις βέ-
βαια σ’ αυτό το αξίωµα. Πρώτον, τα 
λάθη και οι εκπλήξεις δεν παραµο-
νεύουν µόνο για τις κυβερνήσεις, 
αλλά και για τις αντιπολιτεύσεις. 
∆εύτερον, κάποιο πολύ βαρύ γεγο-
νός µπορεί πράγµατι να ανατρέψει 
τα δεδοµένα, είναι όµως στατιστικά 
δύσκολο να συµβεί µέσα σε προε-
κλογική περίοδο κι ακόµα πιο δύ-
σκολο να δευτερώσει ή να τριτώσει 
µέσα σε λίγο χρόνο.

Τέλος, να έχουµε υπ όψη µας 
ότι δηµοσκοπήσεις δηµοσιεύονται 
διαρκώς µέσα στην προεκλογική 
περίοδο, µέχρι και την Παρασκευή 
πριν την Κυριακή που ψηφίζουµε. 
Οι δηµοσκοπήσεις διαµορφώνουν 
πολιτική και κοινωνική πεποίθη-
ση για το που πηγαίνει το πράγµα, 
αν η µάχη δηλαδή είναι αµφίρρο-
πη ή τελειωµένη. Τα κόµµατα και 
οι αρχηγοί διαµορφώνουν την στά-
ση σους ανάλογα µε την πορεία των 
δηµοσκοπήσεων. Αυτός που φαίνε-
ται για νικητής γίνεται πιο προσε-
κτικός και συντηρητικός, αυτός που 
χάνει αναγκάζεται να αποτολµήσει 
extreme κινήσεις µπας και γυρίσει 
το πράγµα την τελευταία στιγµή. Κι 
αυτός που κάνει τις πιο παρακινδυ-
νευµένες κινήσεις είναι ο υποψή-
φιος για το µεγάλο λάθος. Σαν την 
ποδοσφαιρική οµάδα που στα τε-
λευταία λεφτά πάει όλη στην επί-
θεση για να ισοφαρίσει και τελικά 
δέχεται αυτή το γκολ. Για να δούµε 
λοιπόν… 

  των εκλογικών αναμετρήσεων
Του ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου

Μόλις κλείσουν οι κάλπες και δηµοσιοποιηθεί το exit poll, που συνήθως 
είναι κοινό για όλα τα κανάλια, θα έχουµε απάντηση στο µέγιστο ερώτηµα 

 ΤΑ  STANDARDS

Oι εκλογολόγοι λένε ότι µια µάχη δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένη, παρά µόνο όταν 
καταµετρηθεί και η τελευταία  ψήφος. Στην µεταπολιτευτική Ελλάδα ζήσαµε
ακόµα και την περίπτωση να έχει γίνει η µισή καταµέτρηση, να πανηγυρίζει

το ένα κόµµα στους δρόµους και στην συνέχεια να γίνει ανατροπή
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Για να γνωρίζετε δηµοσκοπήσεις 
δηµοσιεύονται διαρκώς µέσα 
στην προεκλογική περίοδο, µέχρι 
και την Παρασκευή πριν την Κυριακή 
που ψηφίζουµε



ΕΚΛΟΓΕΣ/

Σ
την επίσηµη ανακοί-
νωση της ηµεροµηνί-
ας των εθνικών εκλο-
γών προχώρησε ο 

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, επιβεβαιώνοντας τις εκτιµήσεις 
που συνέκλιναν στην 21η Μαΐου. 
∆ύο βασικές παράµετροι ήταν αυτές 
που καθόρισαν αυτή την επιλογή: Η 
πρώτη είναι η διεξαγωγή των πανελ-
λαδικών εξετάσεων που ξεκινούν την 
1η Ιουνίου για τα Επαγγελµατικά και 
την Παρασκευή 2 Ιουνίου για τα Γε-
νικά Λύκεια. 

Επ’ ουδενί η κυβέρνηση δεν θα 
ήθελε να διαταράξει τη διεξαγωγή 
των εξετάσεων.

Η δεύτερη παράµετρος έχει να 
κάνει µε διεθνείς υποχρεώσεις της 
χώρας και την εκπροσώπησή της 
σε κρίσιµες συνόδους, όπως εκείνη 
των Ηγετών του ΝΑΤΟ που θα γίνει 
στη Λιθουανία στις 11 και 12 Ιουλί-
ου. Εκτιµάται ότι έως εκείνες τις µέ-
ρες θα έχει λάβει ψήφο εµπιστοσύ-
νης, µετά από εκλογές στις 2 Ιουλίου 
νέα κυβέρνηση.

To χρονοδιάγραµµα 
Τους κεντρικούς σταθµούς του πολιτι-
κού οδικού χάρτη για τους επόµενους 
τέσσερις µήνες οριοθετεί η εξαγγε-
λία του πρωθυπουργού για προσφυ-
γή στις κάλπες στις 21 Μαΐου 2023. 
Η Βουλή, όπως όλα δείχνουν, θα πα-
ραµείνει ανοιχτή έως την Μεγάλη 
Τετάρτη 12 Απριλίου ενώ αναµένε-
ται να ανοίξει τις εργασίες της στις 24 
Απριλίου.

∆ιάλυση της Βουλής
τέλος Απριλίου
Ωστόσο, σύµφωνα µε το Σύνταγµα η 
Βουλή πρέπει να διαλυθεί προκειµέ-
νου η χώρα να οδηγηθεί σε Εθνικές 
εκλογές από από 30 έως 22 ηµέρες 
πριν την προσφυγή στις κάλπες. Αυ-
τό σηµαίνει πως το Προεδρικό ∆ιά-
ταγµα διαλύσεως της Βουλής θα θυ-
ροκολληθεί στο κοινοβούλιο είτε την 
∆ευτέρα 24 Απριλίου είτε την Παρα-
σκευή 28 Απριλίου.

Η επόµενης της πρώτης
κάλπης - ∆ιερευνητικές
Οι εκλογές της 21ης Μαΐου θα διεξα-
χθούν µε το σύστηµα της απλής ανα-
λογικής που δυσκολεύει εξαιρετικά 
την επίτευξη µονοκοµµατικής αυτο-
δύναµης κυβέρνησης ή ακόµα και 
τον σχηµατισµό κυβέρνησης χωρίς 
την συµµετοχή του πρώτου κόµµα-
τος. Για παράδειγµα αν το ποσοστό 
των εκτός βουλής κοµµάτων κινηθεί 
από 7% εως 11% τότε για να εξευρε-
θούν 151 βουλευτές απαιτούνται πο-
σοστά από 44,9% - 46,9%.

Με πιθανότερο σενάριο ότι κανέ-
να κόµµα δεν θα προσεγγίσει αυτά τα 
ποσοστά, την εποµένη των Εθνικών 
εκλογών θα ενεργοποιηθεί η διαδικα-
σία των διερευνητικών εντολών.

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα ο αρ-
χηγός του πρώτου κόµµατος θα πά-
ρει την πρώτη διερευνητική εντολή 
ώστε σε διάστηµα 3 ηµερών να δι-
απιστώσει εάν µπορεί να εξασφα-
λίσει την δεδηλωµένη της Βουλής 
και να σχηµατίσει κυβέρνηση συ-

νεργασίας. Αν η προσπάθεια απο-
βεί άκαρπη, η εντολή περνά στον 
αρχηγό του δεύτερου κόµµατος ενώ 
αν αποτύχει και αυτός στον αρχηγό 
του τρίτου κόµµατος. Συνολικά η δι-
αδικασία µπορεί να κρατήσει εως 9 
ηµέρες ώστε την 10η να καλέσει η 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας όλους 
τους αρχηγούς των κοινοβουλευτι-
κών κοµµάτων σε µια ύστατη προ-
σπάθεια σχηµατισµού κυβέρνησης 
συνεργασίας. Όταν η Πτ∆ διαπι-
στώσει αδυναµία πολιτικής συνεν-
νόησης, τότε δίνει εντολή σχηµα-
τισµού υπηρεσιακής κυβέρνησης 
προκειµένου η χώρα να οδηγηθεί 
ξανά σε εκλογές.

Η Βουλή της µιας ηµέρας
Περίπου εκείνη την περίοδο, δηλαδή 
31 Μαΐου µε 2 Ιουνίου θα ορκιστεί 
η νέα Βουλή, δηλαδή οι βουλευτές 
που θα εκλεγούν από την διαδικασία 
της 21ης Μαΐου. Η διαδικασία που 
θα ακολουθηθεί θα είναι παρόµοια 
µε εκείνη των εκλογών του Μαΐου 
2012. ∆ηλαδή θα γίνει η ορκωµοσία 
των βουλευτών, η εκλογή προεδρεί-
ου του κοινοβουλίου και το απόγευµα 
της ίδιας ηµέρας ή το πρωί της επόµε-
νης θα θυροκολληθεί το Προεδρικό 
∆ιάταγµα διαλύσεως της Βουλής.

∆εύτερες εκλογές µε λίστα
Οι δεύτερες εκλογές ακολουθώντας 
το συνταγµατικό χρονοδιάγραµµα 
θα διεξαχθούν στις αρχές Ιουλίου µε 
λίστα βουλευτών. Για την συγκεκρι-
µένη διαδικασία οι ψηφοφόροι θα 

επιλέγουν µόνο το ψηφοδέλτιο του 
κόµµατος που προτιµούν και δεν θα 
«σταυρώνουν» τους υποψηφίους. Για 
την κατάρτιση της λίστας των βουλευ-
τών, οι ηγεσίες των κοµµάτων συ-
νήθως σέβονται τα αποτελέσµατα 
«σταυροδοσίας» της πρώτης κάλπης 
τοποθετώντας πρώτο στην σειρά τον 
υποψήφιο βουλευτή που έλαβε τους 
περισσότερους σταυρούς προτίµησης.

Εκλογές και
τελικός Κυπέλλου 
Νέα δεδοµένα (και) για τη διεξαγω-
γή του τελικού Κυπέλλου Novibet 
δηµιούργησε ο ορισµός των εθνικών 
εκλογών. Μετά την ανακοίνωση του 
πρωθυπουργού ότι η χώρα θα πάει 
στις κάλπες στις 21 Μαΐου, είναι προ-
φανές ότι «καίγεται» η ηµεροµηνία 
που θεωρούταν επικρατέστερη για 
τον τελικό (στις 20 Μαΐου).

Παρόλα αυτά, η εκτίµηση ότι ο 
τελικός θα µετατεθεί µια εβδοµάδα 
αργότερα (27/5) είναι µεν εύλογη, 
αλλά όχι και δεδοµένο ότι θα επιβε-
βαιωθεί.

Στην παρούσα φάση λοιπόν το 
µόνο βέβαιο είναι πως η επιτροπή δι-
οργανώσεων θα προτείνει αυτή την 
ηµεροµηνία (27/5) στη συνεδρίαση 
της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ 
στις 7 Απριλίου και εκεί θα ληφθεί η 
οριστική απόφαση.

Εξάλλου, πέρα από το πότε θα γί-
νει ο τελικός, στην ίδια συνεδρίαση 
θ’ αποφασιστεί και το γήπεδο που θα 
διεξαχθεί, ζήτηµα που επίσης βρίσκε-
ται «στον αέρα» στην παρούσα φάση.

Οι Πανελλαδικές και η κρίσιµη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία στις 11 και 12 Ιουλίου 

Γιατί επελέγη η 21η Μαΐου 

Η Βουλή, όπως όλα 
δείχνουν, θα παραµείνει 
ανοιχτή έως την Μεγάλη 
Τετάρτη 12 Απριλίου 
ενώ αναµένεται να 
ανοίξει τις εργασίες 
της στις 24 Απριλίου. 
Ωστόσο, σύµφωνα µε 
το Σύνταγµα, η Βουλή 
πρέπει να διαλυθεί 
προκειµένου η χώρα να 
οδηγηθεί σε κάλπες από 
από 30 έως 22 ηµέρες 
πριν την προσφυγή στις 
κάλπες. Συνεπώς το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα 
διαλύσεως της Βουλής 
θα θυροκολληθεί στο 
κοινοβούλιο είτε την 
∆ευτέρα 24 Απριλίου 
είτε την Παρασκευή
28 Απριλίου
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Έ
να «υπερόπλο» θα 
έχουν στα χέρια τους 
οι Ένοπλες ∆υνά-
µεις, καθώς το ΚΥ-

ΣΕΑ άνοιξε το δρόµο για την προµή-
θεια των πυραύλων SPIKE- NLOS.

Οι SPIKE NLOS είναι ισραηλι-
νοί κατευθυνόµενοι πύραυλοι ακρι-
βείας. Πρόκειται για όπλα ακριβείας 
χαµηλού κόστους και υψηλής απο-
τελεσµατικότητας. Χάρη στο βελη-
νεκές τους που φτάνει τα 35 χιλιό-
µετρα αλλά και την εντυπωσιακή 
ακρίβεια µε την οποία πλήττουν τους 
στόχους τους, οι Spike NLOS θεω-
ρούνται «υπερόπλα» που µπορούν 
µε ευκολία να καταστρέψουν άρµα-
τα µάχης, αποβατικά σκάφη και τα-
χύπλοα, επιθετικά και µεταγωγικά 
ελικόπτερα.

Ασπίδα στα νησιά µας 
Βάσει αυτών των χαρακτηριστικών 
τους, θα καταστήσουν σχεδόν αδύ-
νατη τη δηµιουργία αεροπρογεφυ-
ρώµατος στα ελληνικά νησιά. Αυ-
τός είναι και ο λόγος για τον οποίο 
οι πρώτοι που θα αποκτήσουν τα 
κατευθυνόµενα βλήµατα είναι οι 
«φρουροί» των χερσαίων και θα-

λάσσιων συνόρων αλλά και των νη-
σιών. Οι Spike NLOS θεωρούνται 
εξαιρετική επιλογή καθώς µπορούν 
να πλήξουν στόχους πολλαπλάσι-
ας στρατηγικής και οικονοµικής 
αξίας ενώ είναι σχεδόν αδύνατο να 
εντοπιστούν µπορούν να αλλάζουν 
θέση µετά από κάθε βολή.

Οι Spike θα ανήκουν στους Λό-
χους των Αντιαρµατικών Μονάδων 
και σύµφωνα µε τα πλάνα του ΓΕΣ 
η εκπαίδευση των χειριστών θα ξε-
κινήσει αµέσως µετά την υπογραφή 
της συµφωνίας, ενώ οι δύο πλευρές 
συζητούν το ενδεχόµενο η συντήρη-
ση τους να γίνεται στην Ελλάδα.

Τι είναι τα SPIKE - NLOS
Είναι ένα όπλο ακριβείας το οποίο 
µπορεί να επιχειρήσει και νύχτα και 
µέρα, µε ένα προηγµένο σύστηµα 
ελέγχου της πορείας σε πραγµατικό 
χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της πτή-
σης του πυραύλου.

Επίσης, µπορεί να αλλάξει δια-
δροµή ή και να ακυρώσει την απο-
στολή κατά τη διαδροµή του πυ-
ραύλου προς τον στόχο. Μπορεί να 
προσβάλει πολλά είδη στόχων και 
να τοποθετηθεί σε πολλά είδη πλατ-

φορµών: από στρατιωτικά τζιπ έως 
αγροτικά διπλοκάµπινα φορτηγά και 
από ελικόπτερα (όπως Απάτσι) έως 
µικρά ταχύπλοα σκάφη.

Οι ισραηλινοί πύραυλοι Spikes 
µπορούν, όπως ισχυρίζονται επιτε-
λείς, να µετατρέπουν κάθε θαλάσ-
σια περιοχή γύρω από τα νησιά σε 
«no access zone» είτε αυτά δέχονται 
απειλή από τον αέρα από εχθρικά 
ελικόπτερα, είτε από απειλή από τη 
θάλασσα (για παράδειγµα αποβατι-
κά σκάφη) ή ακόµα από µεγαλύτερα 
πολεµικά πλοία. Σύµφωνα µε πλη-

ροφορίες, το εν λόγω σύστηµα ανα-
µένεται να εξοπλίσει ορισµένες µο-
νάδες του Στρατού Ξηράς αλλά και 
µέσα της Αεροπορίας Στρατού, και 
πιο συγκεκριµένα τα επιθετικά ελι-
κόπτερα τύπου Apache.

Σηµειώνεται πως η απόκτηση 
των ισραηλινών συστηµάτων έχει 
περάσει από σαράντα κύµατα µε 
τη δεδηλωµένη πρόθεση της Αθή-
νας να προχωρήσει στην προµή-
θεια τους. Το πρόγραµµα έλαβε την 
έγκριση της Βουλής πριν από ένα 
και πλέον χρόνο, ωστόσο εξαιτίας 
διαφόρων ενστάσεων και «γραφειο-
κρατικών» προβληµάτων κινδύνευ-
σε να µείνει για πάντα στις καλένδες.

Παναγιωτόπουλος 
και Γκάντζ
Αποφασιστική ώθηση για να προ-
χωρήσει το θέµα δόθηκε κατά τη 
συνάντηση του Νίκου Παναγιωτό-
πουλου µε τον Ισραηλινό οµόλο-
γό του, Μπένι Γκάντζ, µε τον Έλλη-
να υπουργό Άµυνας να δίνει σαφείς 
κατευθύνσεις ώστε να ξεπεραστούν 
άµεσα όλα τα τεχνικά και µη εµπό-
δια, µπροστά στον κίνδυνο να ναυα-
γήσει το πρόγραµµα.

Σηµειώνεται ότι η προµήθεια 
των πυραυλικών συστηµάτων 
SPIKE NLOS είχε απασχολήσει 
ιδιαίτερα τον τουρκικό Τύπο, λόγω 
της εκτεταµένης εµβέλειας των βλη-
µάτων, συγκεκριµένα έως και 50 χι-
λιόµετρα όταν εκτοξεύεται από ελι-
κόπτερο και έως και 32 χιλιόµετρα 
όταν εκτοξεύεται από χερσαίες ή 
ναυτικές πλατφόρµες.

Σύµφωνα µε όσα είχαν γίνει 
γνωστά, Αθήνα και Τελ Αβίβ ανα-
µένεται να υπογράψουν σύµβα-
ση για την προµήθεια 27 συστηµά-
των, των τεχνολογικά προηγµένων 
πυραύλων ακριβείας SPIKE NLOS 
για τις ανάγκες του Στρατού Ξη-
ράς και ακόµη 8 για το Πολεµικό 
Ναυτικό. 

Αρµόδιες πηγές, ανέφεραν πως 
στο άµεσο µέλλον θα ακολουθή-
σουν νέες συµβάσεις για τα SPIKE 
NLOS της Αεροπορίας Στρατού 
και τις συλλογές SPICE της Πολεµι-
κής Αεροπορίας αφού τα συστήµα-
τα αυτά θα πρέπει να λάβουν πιστο-
ποιητικό αξιοπλοΐας και να τρέξει 
ταυτόχρονα η αναβάθµιση των Επι-
θετικών Ελικοπτέρων Apache ΑΗ-
64Α.

Το εν λόγω σύστηµα 
αναµένεται να 

εξοπλίσει ορισµένες 
µονάδες του Στρατού 

Ξηράς αλλά και 
µέσα της Αεροπορίας 

Στρατού, και πιο 
συγκεκριµένα τα 

επιθετικά ελικόπτερα 
τύπου Apache

SPIKES 
ΤΟ ΝΕΟ «ΥΠΕΡΟΠΛΟ» ΜΑΣ 

Οι ισραηλινοί κατευθυνόµενοι πύραυλοι έχουν εµβέλεια τα 35 χιλιόµετρα και εντυπωσιακή 
ακρίβεια µε την οποία πλήττουν τους στόχους τους. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου

Ό
σοι κατεβαίναµε για 
βόλτα µέσα στην 
καρδιά του χειµώ-
να στο κέντρο της 

Αθήνας, παρατηρούσαµε ότι και 
τις καθηµερινές και τα Σαββατοκύ-
ριακα  η Πλάκα, το Μοναστηράκι, 
η ∆ιονυσίου Αεροπαγίτου έσφυζε 
από επισκέπτες από κάθε µεριά του 
πλανήτη. 

Με το που άνοιξε λίγο ο καιρός, 
το φαινόµενο εντάθηκε και σήµε-
ρα πλέον δυσκολεύεσαι ακόµη και 
καρέκλα να πιάσεις για έναν καφέ 
κάτω από την Ακρόπολη. Στην Πε-
ριφέρεια αντίστοιχα, σε δηµοφι-
λείς προορισµούς, οι αφίξεις αερο-
πορικών εταιριών ξεκίνησαν από 
τις αρχές Μαρτίου, αλλάζοντας τα 
ηµερολογιακά δεδοµένα για τη χώ-
ρα µας κατά ενάµιση µήνα τουλάχι-
στον. Όλες οι ενδείξεις φέτος δεί-
χνουν ότι η βαριά µας βιοµηχανία, 
ο τουρισµός, βαίνει προς ολοταχώς 
για ένα νέο ιστορικό ρεκόρ–ευερ-
γετικό για επιχειρήσεις, εργαζόµε-
νους και κρατικά έσοδα. 

Για όλους αυτούς τους λόγους 
απευθυνθήκαµε στον ∆ηµήτρη 
Φραγκάκη, τον γενικό γραµµατέα 
του Ελληνικού Οργανισµού Του-
ρισµού. 

n  Ποιοι είναι οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για τη φετινή χρο-
νιά, µετά τα 18 δισεκ. ευρώ έσο-
δα για την ελληνική οικονοµία 
και τα 31 εκατ. επισκέπτες του 
2022; Και αντίστοιχα ποιοι εί-
ναι οι στρατηγικοί άξονες που 

προτάσσει και υλοποιεί ο ΕΟΤ 
για να επιτευχθούν οι στόχοι 
του 2023;
Παρά τις µεγάλες δυσκολίες που 
αντιµετωπίσαµε και το 2022, κα-
ταφέραµε να κλείσουµε το έτος µε 
εξαιρετικά αποτελέσµατα για τον 
ελληνικό τουρισµό. Τα έσοδα πλη-
σίασαν εκείνα του 2019, παρατηρή-
θηκε µια αξιοσηµείωτη αύξηση της 

µέσης δαπάνης των επισκεπτών 
µας ενώ σε αρκετές περιοχές πε-
τύχαµε την επιµήκυνση της σεζόν 
έως τα µέσα Νοεµβρίου. Το 2023 
παρουσιάζει αυξηµένη ζήτηση για 
την Ελλάδα, οι διαθέσιµες αεροπο-
ρικές θέσεις για τη χώρα µας είναι 
κατά 15% αυξηµένες σε σχέση µε 
το 2019, οι πρώτες αφίξεις στην πε-
ριφέρεια ξεκίνησαν ήδη πολύ νω-

ρίς, µέσα τον Μάρτιο, ενώ όλα τα 
µηνύµατα για την σεζόν είναι προς 
το παρόν πολύ θετικά. Τίποτα από 
αυτά όµως δεν έγινε τυχαία.Το 
κυβερνητικό σχέδιο για ανάκαµ-
ψη του ελληνικού τουρισµού, ήδη 
από την σκληρή περίοδο του covid, 
λειτούργησε πολύ καλά και σήµε-
ρα ουσιαστικά καρπωνόµαστε τα 
αποτελέσµατα της δουλειάς που 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
(ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ)

«Η Ελλάδα οδηγός στις
εξελίξεις στον τουρισμό»

«Μπορεί να διαµορφώνει ατζέντα µετά την ενίσχυση του brand της µε πολύ µελετηµένες κινήσεις»

‘‘

Το 2023 παρουσιάζει 
αυξηµένη ζήτηση για την 
Ελλάδα, οι διαθέσιµες 
αεροπορικές θέσεις για 
τη χώρα µας είναι κατά 
15% αυξηµένες σε σχέση 
µε το 2019, οι πρώτες 
αφίξεις στην περιφέρεια 
ξεκίνησαν ήδη, µέσα 
τον Μάρτιο, ενώ όλα τα 
µηνύµατα για την σεζόν 
είναι πολύ θετικά. Τίποτα 
από αυτά όµως
δεν έγινε τυχαία



έχει γίνει τα τελευταία τρία χρόνια. 
Συνεχίζουµε όµως στον ίδιο ρυθ-
µό για να ενισχύσουµε το ελληνι-
κό τουριστικό προϊόν και τα επόµε-
να χρόνια.   

n  Πριν από µερικές ηµέρες 
βρεθήκατε στην µεγάλη του-
ριστική έκθεση ITBBerlin. Τι 
µηνύµατα αποκοµίζετε από τις 
εκεί συναντήσεις σας; Επίσης, 
ποιας εθνικότητας επισκέπτες 
αναµένεται να βρίσκονται στις 
πρώτες θέσεις προτίµησης της 
Ελλάδας ως τουριστικός προο-
ρισµός;
Στο Βερολίνο είχα την ευκαιρία να 
συναντήσω όλους τους σηµαντι-
κούς παίκτες της διεθνούς τουριστι-
κής αγοράς και να επιβεβαιώσω το 
καλό κλίµα που σας περιέγραψα 
παραπάνω. Παράλληλα όµως εί-
χα την ευκαιρία να αναπτύξω και 
το όραµα της κυβέρνησής µας για 
τον βιώσιµο τουρισµό και τις κινή-
σεις που κάνουµε προς αυτή ην κα-
τεύθυνση για τα επόµενα χρόνια. 
Η Ελλάδα είναι πλέον οδηγός στις 
εξελίξεις στον τουρισµό και µπο-
ρεί να διαµορφώνει ατζέντα µετά 
την ενίσχυση του brand της µε πο-
λύ µελετηµένες κινήσεις. Η Γερµα-
νική αγορά είναι εξαιρετικά σηµα-
ντική για εµάς και βρίσκεται στις 
πρώτες θέσεις µαζί µε την Βρετανι-
κή και τη Γαλλική αγορά. Παρά το 
γεγονός ότι η στρατηγική µας έχει 
οδηγήσει στο άνοιγµα και την ενί-

σχυση νέων αγορών, όπως για πα-
ράδειγµα η Αµερικανική, θεωρώ 
ότι η Γερµανία, Βρετανία και Γαλ-
λία θα είναι και φέτος οι πρωταγω-
νιστές για τον ελληνικό τουρισµό.    

n  Βρισκόµαστε ένα βήµα πριν 
από τις εθνικές εκλογές -και 
πολύ πιθανόν από διαδοχικές 
εκλογικές αναµετρήσεις. Υπάρ-
χει κίνδυνος για την οµαλή πο-
ρεία της τουριστικής σεζόν λό-
γω των εκλογών;
Οι εκλογές δεν θα επηρεάσουν 
την πορεία του ελληνικού τουρι-
σµού. Άλλωστε και το 2019 ήταν 
εκλογικό έτος µε τέσσερις µάλι-
στα αναµετρήσεις αλλά καταγρά-
ψαµε σηµαντικά ρεκόρ εκείνη την 
χρονιά. Εκείνο όµως που πρέπει 
να αναλογιστούν οι Έλληνες πο-
λίτες στον δρόµο προς την κάλ-
πη της 21ης Μαΐου, ιδιαίτερα όσοι 
έχουν άµεση εµπλοκή µε τον του-
ρισµό, είναι ότι η πολιτική σταθε-
ρότητα µετά τις εκλογές είναι ένας 
σηµαντικός παράγοντας για την δι-
ατήρηση και την αύξηση του τουρι-
στικού ρεύµατος προς την Ελλάδα. 
Και τέτοια σταθερότητα µπορεί να 
εγγυηθεί η αυτοδύναµη Νέα ∆η-
µοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης.Άλλωστε οι άνθρωποι του του-
ρισµού µπορούν να κρίνουν και να 
συγκρίνουν το έργο και την αποτε-
λεσµατικότητα της κυβέρνησής µας 
στην αντιµετώπιση της πιο βαριάς 
κρίσης που έχει περάσει ο ελληνι-
κός τουρισµός.  

n  Στη ∆ΕΘ του 2022 ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης είχε ανακοι-
νώσει ένα ευρύ πρόγραµµα κι-
νήτρων για τις αεροπορικές 
εταιρίες εξωτερικού ύψους 20 
εκατ. ευρώ. Πώς προχωρά αυ-
τό το πρόγραµµα;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε 
µία σηµαντική πρωτοβουλία που 
δεν είχε γίνει ποτέ ξανά στο πα-
ρελθόν, προκειµένου να τονωθεί 
η τουριστική κίνηση όλο το χρόνο 
όχι µόνο κατά την διάρκεια του κα-
λοκαιριού. Ο ΕΟΤ και το Υπουρ-
γείο Τουρισµού υλοποιεί ήδη αυτό 
το ευρύ πρόγραµµα έχοντας συνά-
ψει µέχρι στιγµής σχετικές συµφω-

νίες συνδιαφήµισης µε 11 αεροπο-
ρικές εταιρίες και touroperators 
για την διατήρηση ή και την αύξη-
ση των διαθέσιµων θέσεων για τα-
ξίδια στην Ελλάδα.Τα αποτελέσµα-
τα αυτού του προγράµµατος είναι 
ήδη ορατά ενώ ακόµα περισσότε-
ρα θα δούµε το επόµενο διάστηµα 
και ιδιαίτερα το φθινόπωρο-χειµώ-
να του 2023. Η στενή συνεργασία 
του ΕΟΤ µε τις αεροπορικές και 
τους touroperatorsσυνεχίζεται, το 
ίδιο και οι συµπράξεις µε άλλους 
παράγοντες της διεθνούς αγοράς 
και αποτελεί ισχυρή παρακαταθή-
κη του ελληνικού τουρισµού συνο-
λικά για επόµενα χρόνια.  

n  Ένα σηµαντικό ζήτηµα που 
απασχολεί τον τουριστικό κλά-
δο -αν και δεν αποτελεί άµεση 
αρµοδιότητά σας- είναι η δυ-
σκολία εύρεσης εργατικού δυ-
ναµικού από τις επιχειρήσεις 
τουρισµού. Η Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Ξενοδόχων κάνει λόγο 
για έλλειµµα 80.000 εργαζοµέ-
νων και φέτος. Πώς θα µπορέ-
σει η χώρα να παράσχει υψη-
λού επιπέδου υπηρεσίες χωρίς 
τον απαραίτητο αριθµό εργαζο-
µένων;
Η έλλειψη εργαζοµένων στον του-
ρισµό είναι ένα ζήτηµα που δεν 
αφορά µόνο την χώρα µας αλ-
λά όλη την Ευρώπη. Είναι δοµικό 
πρόβληµα µε βαθιές ρίζες που δεν 
έχει εύκολες λύσεις. Η κυβέρνηση 
κάνει µία µεγάλη προσπάθεια για 
την ενίσχυση µε προσωπικό όλων 
των κλάδων της ελληνικής οικο-
νοµίας και φυσικά του τουρισµού. 
Επιγραµµατικά αναφέρω την δι-
ευκόλυνση εισόδου εργαζοµένων 
από τρίτες χώρες για συγκεκριµέ-
νο χρονικό διάστηµα, την µεταρ-
ρύθµιση της λειτουργίας του ΟΑ-
Ε∆ αλλά και πρωτοβουλίες όπως 
το «πρώτο ένσηµο» που τονώνουν 
την αγορά εργασίας ειδικά στους 
νέους. Η προσπάθεια συνεχίζε-
ται και στο πεδίο της ενίσχυσης της 
τουριστικής εκπαίδευσης που είναι 
σε εξέλιξη αλλά θα χρειαστεί χρό-
νος για να µπορέσουµε να πούµε 
ότι έχουµε λύσει οριστικά το πρό-
βληµα της έλλειψης εργαζόµενων. 
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‘‘

Η πολιτική σταθερότητα µετά τις εκλογές είναι ένας 
σηµαντικός παράγοντας για την διατήρηση και 
την αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. Και τέτοια 
σταθερότητα µπορεί να εγγυηθεί η αυτοδύναµη
Νέα ∆ηµοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

‘‘

Η έλλειψη εργαζοµένων στον τουρισµό είναι ένα ζήτηµα 
που δεν αφορά µόνο την χώρα µας αλλά όλη την 
Ευρώπη. Η κυβέρνηση κάνει µία µεγάλη προσπάθεια 
για την ενίσχυση µε προσωπικό όλων των κλάδων της 
ελληνικής οικονοµίας και φυσικά του τουρισµού
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∆
ύο δολοφονίες Ιρα-
νών αξιωµατούχων 
στην  Τεχεράνη, τις 
οποίες το τοπικό κα-

θεστώς απέδωσε σε ισραηλινό 
δάκτυλο, το σχέδιο εξόντωσης 
στενού συνεργάτη Ισραηλινού 
κροίσου στην Κύπρο και οι συλ-
λήψεις µελών των  «Φρουρών 
της Επανάστασης» στην Κωνστα-
ντινούπολη για απόπειρα επίθε-
σης κατά Ισραηλινών τουριστών 
συνθέτουν όσα προηγήθηκαν της 
σύλληψης των δύο Πακιστανών 
υπηκόων στην Ελλάδα µε την κα-
τηγορία ότι σχεδίαζαν τροµοκρα-
τική επίθεση σε εστιατόριο – συ-
ναγωγή στο κέντρο της Αθήνας. 

Ο εντοπισµός και η σύλληψή 
τους έγινε στο πλαίσιο µυστικής 

επιχείρησης της ΕΥΠ µε τη συν-
δροµή της Αντιτροµοκρατικής µε 
κωδική ονοµασία «Υάκινθoς».

Οι δύο συλληφθέντες Πακι-
στανοί φέρονται να ενεργούσαν 
κατ’ εντολήν οµοεθνούς τους, 
που ζει στο Ιράν. Ήταν αυτός που 
τους υπέδειξε να επιτεθούν στο 
Chabab House της οδού Αισώ-
που, µε καλά ενηµερωµένες πη-
γές να υποστηρίζουν ότι η αρχική 
πληροφορία δόθηκε στην ΕΥΠ 
από την ισραηλινή Μοσάντ, τον 
Αύγουστο του 2022.

Πόλεµος κατασκόπων
Μόλις ενάµιση µήνα νωρίτερα, 
τον Ιούνιο του 2022 ένα κατασκο-
πευτικό θρίλερ είχε διαδραµατι-
στεί στα δαιδαλώδη σοκάκια του 

Καπαλί Τσαρσί, της «Σκεπαστής 
Αγοράς» της Κωνσταντινούπο-
λης.

Έπειτα από πληροφορίες για 
επικείµενο τροµοκρατικό χτύ-
πηµα, αξιωµατούχοι της  Μο-
σάντ και της τουρκικής ΜΙΤ είχαν 
φυγαδεύσει από την Πόλη Ισρα-
ηλινούς τουρίστες εκφράζοντας 
σοβαρές ανησυχίες για τη ζωή 
τους. Στις 13 Ιουνίου µάλιστα, το 
υπουργείο Εξωτερικών του Ισρα-
ήλ είχε καλέσει τους υπηκόους 
της χώρας να εγκαταλείψουν την 
Τουρκία ύστερα από αναφορές 
για επικείµενο χτύπηµα του Ιράν 
σε Ισραηλινούς πολίτες που πα-
ραθέριζαν στην Τουρκία.

Ορισµένα ισραηλινά ΜΜΕ 
είχαν συνδέσει εκείνο το σχέ-

διο επίθεσης µε την Al Kuds που 
θα µπορούσε να περιγραφεί ως 
η διεύθυνση Πληροφοριών των 
«Φρουρών της Επανάστασης». 
Αφορµή για τα παραπάνω γε-
γονότα φέρεται να είχε αποτε-
λέσει η δολοφονία, στις 23 Μα-
ΐου 2022, Ιρανού αξιωµατούχου 
στην Τεχεράνη. Επρόκειτο για 
τον Σαγιάντ Χοντάι, συνταγµα-
τάρχη των «Φρουρών της Επανά-
στασης» που εκτελέστηκε µε πέ-
ντε σφαίρες κοντά στο σπίτι του 
στην Τεχεράνη.

Το επόµενο πρωί ο πρόε-
δρος του Ιράν, Εµπραχίµ Ραϊ-
σίν, είχε δηµοσίως δηλώσει ότι 
το Ιράν θα έπαιρνε εκδίκηση για 
τη δολοφονία του Χοντάι. Η προ-
σπάθεια επίθεσης κατά Ισραη-

Πως η ΕΥΠ µε την αντιτροµοκρατική ξεσκέπασαν
τους πακιστανούς που σχεδίαζαν νέο Μπατακλάν στου Ψυρρή 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
«ΥΑΚΙΝΘΟΣ»

Οι δύο τροµοκράτες 
ενεργούσαν κατ’ εντολήν 
οµοεθνούς τους, που ζει 
στο Ιράν και ήταν αυτός 
που τους υπέδειξε να 
επιτεθούν στο Chabab 
House της οδού Αισώπου
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λινών στην Κωνσταντινούπολη 
φέρεται να εντασσόταν στο σχέ-
διο αντεκδίκησης της Τεχεράνης. 
Ο Χοντάι ήταν ο δεύτερος υψη-
λόβαθµος Ιρανός αξιωµατούχος 
που εκτελούνταν µέσα σε ενάµι-
ση χρόνο. Είχε προηγηθεί η εκτέ-
λεση του «πατέρα» του πυρηνικού 
προγράµµατος του Ιράν, Μοχσέν 
Φαχριζαντέχ, τον Νοέµβριο του 
2020, κοντά στην Τεχεράνη.Το 
Ιράν είχε αποδώσει και εκείνη 
τη δολοφονία στο Ισραήλ µε τον 
πρόεδρο της χώρας να κάνει λό-
γο για έγκληµα στο οποίο εµπλέ-
κεται το «χέρι της παγκόσµιας 
αλαζονείας».

Ο ισραηλινός 
δισεκατοµµυριούχος 
Όσα διαδραµατίστηκαν ένα χρό-
νο αργότερα στην Κύπρο (∆ε-
κέµβριος 2021) φέρονται να 
αποδίδονται στην προσπάθεια 
αντεκδίκησης της Τεχεράνης. 
Σύµφωνα µε δικαστικά έγγρα-
φα ένας 40χρονος Ρώσος ονόµα-
τι Ορχάν Α. στρατολόγησε τέσ-
σερις υπηκόους Πακιστάν και 
έναν αραβικής καταγωγής Κύ-
πριο φοιτητή µε στόχο τη δολο-
φονία Ισραηλινών επιχειρηµα-
τιών που δραστηριοποιούνταν 
στο νησί. Ανάµεσα σ’ αυτούς και 
ο επονοµαζόµενος «βασιλιάς του 
ηλεκτρονικού τζόγου» που έχει 
απασχολήσει τα ελληνικά και δι-
εθνή ΜΜΕ για τις σχέσεις του µε 
διάσηµα φωτοµοντέλα αλλά και 
αγορές υπερπολυτελών κατοικι-
ών στη Μύκονο. 

Πρόκειται για τον ισραηλινό 
δισεκατοµµυριούχο Τέντι Σάγκι, 
ο επονοµαζόµενος «βασιλιάς» του 
ηλεκτρονικού τζόγου. Είναι ιδρυ-
τής της εταιρίας λογισµικού τζό-
γου Playtech, της εταιρίας πρό-
ληψης απάτης SafeCharge και 
ιδιοκτήτης της Camden Market 
στο Λονδίνο. Από το 2015, για 
τουλάχιστον 2-3 µήνες είναι «µό-
νιµος κάτοικος» Μυκόνου, έχει 
ασχοληθεί µε το real estate στο 
Νησί των Ανέµων, αγοράζοντας 
οικόπεδα-«φιλέτα», κατασκευά-
ζοντας πολυτελείς βίλες, ενώ είχε 
επιχειρήσει να αγοράσει γνωστό 
νυχτερινό κλαµπ του νησιού αντί 
40.000.000 ευρώ, συµφωνία που 
δεν ευδοκίµησε.

Κατόπιν συνεργασίας, λοι-
πόν, της Κυπριακής Υπηρεσί-

ας Πληροφοριών µε τη Μοσάντ 
οι εµπλεκόµενοι στην υπόθεση 
συνελήφθησαν, µε τις δικαστι-
κές αρχές της Κύπρου να απαγ-
γέλλουν τελικά κατηγορίες ενα-
ντίον του Ρώσου υπηκόου και 
ενός εκ των υπηκόων Πακιστάν. 
Σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι της 
τύχης µάλιστα η δίκη τους ήταν 
προγραµµατισµένη να ξεκινήσει 
την περασµένη Τετάρτη, ωστόσο 
αναβλήθηκε.

Η ΕΥΠ στο παιχνίδι
Σύµφωνα µε πληροφορίες η ΕΥΠ 
ειδοποιήθηκε τον Αύγουστο του 
2022 από την ισραηλινή Μοσάντ 
ότι ένας υπήκοος Πακιστάν µε 
έδρα το Ιράν επιχειρεί να στρατο-
λογήσει οµοεθνείς του στην Ελλά-
δα για την πραγµατοποίηση επίθε-
σης σε ισραηλινό στόχο. Φέρεται 
µάλιστα να είναι αυτός που υπέδει-
ξε στους δύο συλληφθέντες το εστι-
ατόριο – συναγωγή στου Ψυρρή 
ως τον στόχο του τροµοκρατικού 
χτυπήµατος. Οι δύο υπήκοοι Πακι-
στάν ο Αµπίντ Χουσεΐν και Σιγιέντ 
Ιρταζά Χαϊντέρ  ζούσαν παράνοµα 
στη χώρα µας και είχαν στρατολο-
γηθεί από συµπατριώτη τους που 
ζει στο Ιράν. Τα στελέχη της ΕΥΠ 
εντόπισαν αρχικά συνοµιλίες του 
µε τον έναν από τους δύο υπηκόους 
Πακιστάν που έµενε και εργαζόταν 
στη Ζάκυνθο, ενώ τον Ιανουάριο 
του 2022 διεφάνη ότι στόχος τους 
ήταν να πραγµατοποιήσουν επίθε-
ση στο Chabab House στου Ψυρ-
ρή. Χαρακτηριστική είναι συνοµι-
λία µέσω WhatsApp στην οποία ο 
φερόµενος ως εγκέφαλος προτρέ-
πει τον συνοµιλητή του να βάλει 
φωτιά στην κουζίνα του εστιατο-
ρίου και τον δεύτερο να υπόσχε-
ται ότι θα τραβήξει σε βίντεο τους 
τραυµατίες και θα στείλει το σχε-
τικό υλικό στο Ιράν. Οι συνοµιλί-
ες είναι στη διάλεκτο Ουρντού και 
αποκωδικοποιήθηκαν από τα στε-
λέχη της ΕΥΠ.

Ο αρχηγός του δίνει
σαφείς οδηγίες
Πακιστανός Ιράν: 2-3 άτοµα πη-
γαίνετε εκεί και βάλτε φωτιά στην 
κουζίνα όταν βρείτε ευκαιρία 
Χαϊντέρ Ελλάδα: Εγώ θέλω να 
αξίζουν τουλάχιστον τα χρήµατα 
και θέλω ή στο χώρο ή σε κεντρι-
κό σηµείο που να είναι τουλάχι-
στον 40 µε 50 άτοµα.

Πακιστανός Ιράν: Να γίνει 
η δουλειά µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να µην έχουνε περιθώριο, το κα-
ταλαβαίνεις;

Χαϊντέρ Ελλάδα: Θα γίνει 
σου το υπόσχοµαι και από τον κά-
θε τραυµατία θα σου στείλω φω-
τογραφίες και βίντεο.

Πακιστανός Ιράν: Ότι πλη-
γή και τραύµα θα υπάρχει να φαί-
νεται φανερά στο βίντεο.

Ίδιες πληροφορίες λένε, ότι 
ο Πακιστανός αρχηγός στην Τε-
χεράνη ζητά από τον οµοεθνή του 
στην Αθήνα να βρει όπλα. Ο Χα-
ϊντέρ του λέει ότι στη Ζάκυνθο 
δεν µπορεί να βρει, όµως υπάρ-
χει ένας σύνδεσµος σε άλλο νη-
σί ο οποίος µπορεί να τον προ-
µηθεύσει µε τρία όπλα. Σε άλλες 
συνοµιλίες ο αρχηγός ζητά από 
το Χαϊντέρ να κατοπτεύσει τους 
χώρους και τους στόχους και να 
του στείλει φωτογραφίες.

Η Αντιτροµοκρατική Υπηρε-
σία ενηµερώθηκε για την υπό-
θεση τον Φεβρουάριο και στο 
διάστηµα που ακολούθησε, τα 
στελέχη της υπηρεσίας διαπίστω-
σαν την ανάµειξη στην υπόθεση 
και του δεύτερου υπηκόου Πακι-
στάν. Και οι δύο συλληφθέντες 
φέρονται να τράβηξαν βίντεο 
από το εστιατόριο – συναγωγή, 
τα οποία έστειλαν στον σύνδε-
σµό τους στην Τεχεράνη, ο οποί-
ος εξάλλου τους είχε υποσχεθεί 
αµοιβή σε περίπτωση που υλο-
ποιούσαν το σχέδιο επίθεσης 
(15.000 ευρώ για κάθε θύµα).

Πως άλλοι οµοεθνείς τους από την Κύπρο,
το 2021, είχαν σχέδιο δολοφονίας του ισραηλινού 
δισεκατοµµυριούχου Τέντι Σάγκι, επονοµαζόµενο 
«βασιλιάς» του ηλεκτρονικού τζόγου,
ο οποίος περνάει τα καλοκαίρια  του στη Μύκονο

Η αρχική πληροφορία δόθηκε στην ΕΥΠ από 
την ισραηλινή Μοσάντ, τον Αύγουστο του 2022
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Α
πό τη Δευτέρα ξεκινούν οι 
αιτήσεις προς τις τράπεζες 
για το πρόγραμμα «Σπίτι 
μου» που αφορά στη χορή-

γηση χαμηλότοκων στεγαστικών δανεί-
ων σε νέους ηλικίας 25 έως 39 ετών για 
αγορά ακινήτων 75τμ έως 150 τμ με αξία 
έως 200.000 ευρώ.

Την παρουσίαση του προγράμματος 
έκαναν χθες Παρασκευή ο υπουργός Ερ-
γασίας, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουρ-
γός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος. Παρα-
δείγματα:

Για δάνειο 100.000 με αποπληρωμη 
30 χρόνια

Για εμπορικό δάνειο ύψους 100.000 
ευρώ για 30 χρόνια η μηνίαια δόση θα 
είναι 587 ευρώ διότι το επιτόκιο σε σχέση 
με το επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι με-
γαλύτερο. Με το πρόγραμμα «Σπίτι μου», 
η δόση πέφτει στα 342 ευρώ και αν μιλά-
με για τρίτεκνους-πολύτεκνους τότε η δό-
ση πέφτει στα 277 ευρώ. Όφελος 245 ευ-
ρώ τον μήνα και 2.935 ευρώ τον χρόνο. 
Εάν κάποιος είναι πολύτεκνος-τρίτεκνος 
έχει κέρδη 310 ευρώ τον μήνα και 3.717 
ευρώ τον χρόνο

Για δάνεια 100.000 με αποπλη-
ρωμή για 20 χρόνια

Για 20 χρόνια με το κανονικό επιτό-
κιο της αγοράς η μηνιαία δόση είναι 705 
ευρώ. Από αυτά πάμε στα 480 ευρώ με 
το πρόγραμμα «Σπίτι μου» και στα 416 ευ-
ρώ για τρίτεκνο-πολύτεκνο. Το όφελος εί-
ναι 225 ευρώ τον μήνα και 2.700 ευρώ τον 
χρόνο ενώ για τρίτεκνους-πολύτεκνους τα 
οφέλη είναι 289 ευρώ τον μήνα και 3.468 
ευρώ τον χρόνο

Η υποβολή των αιτήσεων για τα χα-
μηλότοκα δάνεια αναμένεται να ξεκινήσει 

την Δευτέρα 3 Απριλίου.
Οι πολίτες που πληρούν τις προϋπο-

θέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα (δη-
λαδή είναι ηλικίας 25-39 ετών κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το 
δάνειο, με ετήσιο εισόδημα από 10.000 
ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη 
χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και δεν 
διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κα-
τοικία τους) υποβάλλουν αίτηση για να 
κριθεί η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητά τους σε 
κάποια από τις τράπεζες που θα συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα.
l Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από 
σειρά δικαιολογητικών για το καθένα από 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι τράπεζες ελέγχουν την πλήρωση 
των προϋποθέσεων (ηλικιακό όριο, ει-
σόδημα, έλλειψη ακινήτου κατάλληλου 
προς κατοικία) για κάθε αιτούντα.

Εάν αυτές πληρούνται, τότε αξιολο-
γούν την πιστοληπτική ικανότητα του εν-
διαφερομένου με βάση τους εσωτερικούς 
τους κανονισμούς και αποφασίζουν για 
την προέγκριση ή όχι δανείου και τα κρι-
τήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από 
την υποβολή της αίτησης. Η προέγκριση 
ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίη-
σή της στον αιτούντα.

Η τράπεζα ενημερώνει τον αιτού-
ντα για την προέγκριση και αυτός εντός 
της προθεσμίας των 60 ημερών οφείλει 
να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτού-
μενο ποσό δανείου (που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ), το ακίνη-
το που προτίθεται να αγοράσει και την τι-
μή του (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
200.000 ευρώ σύμφωνα με το συμβόλαιο 
αγοράς) και να προσκομίσει τα έγγραφα 
που απαιτούνται ώστε η τράπεζα να κάνει 
τον απαραίτητο έλεγχο.
l Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η 

οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει.
Εάν προσκομιστούν εμπρόθεσμα 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε 
σε συνέχεια επικοινωνίας της τράπεζας 
με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
(ΕΑΤ), η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αι-
τούμενου δανείου μέχρι να ολοκληρωθεί 
η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει 
έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από 
την τράπεζα και εντάσσει τη συγκεκριμέ-
νη αίτηση στο Πρόγραμμα.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιο-
λογητικά και υπέχει θέση υπεύθυνης δή-
λωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με 
την οποία ο αιτών:
l δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των βα-
σικών όρων του Προγράμματος,
l δηλώνει ότι τα στοιχεία που αναφέρο-
νται στην αίτηση είναι αληθή και τα αντί-
στοιχα δικαιολογητικά γνήσια, και
l εξουσιοδοτεί το Πιστωτικό Ίδρυμα, τις 
αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, τον Φο-
ρέα Υλοποίησης και την Ελληνική Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την περαι-
τέρω επεξεργασία και επαλήθευση των 
προσωπικών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ακόμη και των ευαίσθητων, 
που περιέχονται στην αίτηση, με σκοπό 
τη διαπίστωση της επιλεξιμότητάς του για 
το Πρόγραμμα και τη δανειοδότησή του, 
εάν αυτή τελικώς εγκριθεί.

Η επεξεργασία αυτή γίνεται, για τις 
ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δρά-
σης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώ-
σεις κατά την υποβολή των αιτήσεων και 
την εκταμίευση των δανείων και την πα-
ρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων 
των τελικών αποδεκτών), για τον σκοπό 
εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δει-
κτών), καθώς και για τον σκοπό της διενέρ-
γειες ερευνών και της εκπόνησης μελετών 
για την αξιολόγηση του Προγράμματος.

l Τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύ-
ματα ελέγχουν την πλήρωση των προ-
ϋποθέσεων επιλεξιμότητας για κάθε αι-
τούντα.

Σε περίπτωση που αυτές πληρού-
νται, αξιολογούν την πιστοληπτική ικα-
νότητα του αιτούντος με βάση τους σχετι-
κούς εσωτερικούς τους κανονισμούς και 
αποφασίζουν για την προέγκριση ή όχι 
δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης 
εντός 60 ημερών από τη χρονική στιγμή 
που ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αί-
τηση.

Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες 
από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα. 
Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τη ΔΥ-
ΠΑ για τις περιπτώσεις προέγκρισης, 
αποστέλλοντας με κάθε πρόσφορο τρό-
πο κατάλογο των στοιχείων και των δικαι-
ολογητικών, βάσει των οποίων το πιστω-
τικό ίδρυμα έκρινε ότι ο αιτών πληροί τις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά αυτά 
παραμένουν διαθέσιμα για έλεγχο από 

τη ΔΥΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του προ-
γράμματος και της δανειακής σύμβασης.

Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον 
αιτούντα σχετικά με την οικονομική προ-
έγκριση και τη διάρκεια της ισχύος της.

Εντός της σχετικής προθεσμίας ο αι-
τών οφείλει να γνωστοποιήσει στο πιστω-
τικό ίδρυμα το αιτούμενο ποσό δανείου, 
το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει 
και την τιμή στην οποία προτίθεται να το 
αγοράσει, και να προσκομίσει τα έγγρα-
φα που απαιτούνται, ώστε το πιστωτικό 
ίδρυμα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.
l Εφόσον η εν λόγω προθεσμία παρέλ-
θει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση 
παύει να ισχύει.
Για τα στοιχεία που θα προσκομισθούν 
εντός της προθεσμίας, το πιστωτικό ίδρυ-
μα επικοινωνεί με την Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ), προκειμένου 
να ελεγχθούν:
l εάν τα στοιχεία που έχουν καταχωρη-
θεί είναι ορθά,
l εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο 

«ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»
με 200.000 ευρώ με 200.000 ευρώ 
Οι προϋποθέσεις για να πάρουν οι νέοι 25 – 39 ετών
δάνειο για αγορά ακινήτων 75τμ έως 150 τμ 
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Πρόγραμμα για τη δανειοδότηση,
l εάν το προς απόκτηση ακίνητο έχει ζη-
τηθεί να αποκτηθεί και από άλλον αιτού-
ντα.

Η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αιτου-
μένου δανείου μέχρι να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει 
έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από 
το πιστωτικό ίδρυμα, εντάσσει τη συγκε-
κριμένη αίτηση στο Πρόγραμμα και κοι-
νοποιεί στο πιστωτικό ίδρυμα τα αποτελέ-
σματα του ελέγχου.

Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει 
τον αιτούντα αν το ακίνητο που ζητεί να 
αποκτήσει περιλαμβάνεται σε προγενέ-
στερη αίτηση, ώστε να προβεί ή όχι στην 
εντολή διενέργειας νομικού και τεχνικού 
ελέγχου του συγκεκριμένου ακινήτου, 
ο οποίος και ολοκληρώνεται εντός προ-
θεσμίας 60 ημερών από την ένταξη στο 
Πρόγραμμα.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον ο αι-
τών επιθυμεί να συνεχίσει με έτερο ακί-
νητο, μπορεί να το πράξει υπό την προ-

ϋπόθεση ότι η ως άνω περιγραφόμενη 
διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της 
ολοκλήρωσης του νομικού και τεχνικού 
ελέγχου του ακινήτου από το πιστωτι-
κό ίδρυμα, δεν υπερβαίνει τις 120 ημέ-
ρες από την ένταξη της αίτησης στο Πρό-
γραμμα.

Το πιστωτικό ίδρυμα διενεργεί νομι-
κό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου. 
Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις γνω-
στοποιεί προς την ΕΑΤ το αποτέλεσμα 
του νομικού και τεχνικού ελέγχου και, αν 
από τον έλεγχο προκύπτει ότι πληρού-
νται οι προϋποθέσεις ως προς το ακίνη-
το για τη λήψη δανείου, υποβάλλει στην 
ΕΑΤ τη σχετική δανειακή σύμβαση.

Η ΕΑΤ ελέγχει τα υποβληθέντα 
στοιχεία και σχέδια και εγκρίνει τη δα-
νειακή σύμβαση, εκτός εάν συντρέχει 
μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
l ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει ζη-
τήσει τη λήψη δανείου ή έχει καταρτίσει 
σύμβαση δανείου, στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος, με άλλο πιστωτικό ίδρυμα, ή

l το ποσό που αναγράφεται στη σύμβα-
ση υπερβαίνει το ποσό που είχε δεσμευ-
θεί ή το 90% του συμβολαίου αγοράς ή
l τα καταχωρημένα στοιχεία είναι λαν-
θασμένα.

Η υπογραφή σύμβασης δανείου με 
τον τελικό αποδέκτη, η εγγραφή υποθή-
κης ή προσημείωσης υποθήκης επί του 
ακινήτου που θα διασφαλίζει το δάνειο 
και η εκταμίευση του συνολικού ποσού 
της ως άνω σύμβασης πραγματοποιεί-
ται εντός προθεσμίας 6 μηνών από την 
έγκριση της ΕΑΤ.

Η παραπάνω προθεσμία παρατεί-
νεται κατά 2 μήνες, εάν η σχετική αίτη-
ση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείω-
σης έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας 
των 6 μηνών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι προϋποθέσεις αποδεικνύονται ως 
εξής:
l Η ηλικία του αιτούντος αποδεικνύεται 

με πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο 
αστυνομικής ταυτότητας.
l Η οικογενειακή κατάσταση αποδει-
κνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης που έχει εκδοθεί όχι νωρί-
τερα από 1 μήνα πριν την υποβολή της 
αίτησης για χορήγηση δανείου. Σε πε-
ρίπτωση που αποκτηθεί τέκνο μετά την 
υποβολή της αίτησης ή την υπογραφή της 
δανειακής σύμβασης προσκομίζεται επι-
καιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενει-
ακής κατάστασης.
l Συμπληρωματικά προς το πιστοποι-
ητικό οικογενειακής κατάστασης μπο-
ρούν να προσκομισθούν και έγγραφα 
που αποδεικνύουν την οικογενειακή κα-
τάσταση, όπως συμβολαιογραφική πρά-
ξη λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης 
ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί 
λύσης γάμου συνοδευόμενη από το πι-
στοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδί-
κων μέσων, ληξιαρχική πράξη θανάτου 
του συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβί-
ωσης ή σε περίπτωση κηρύξεως αφάνει-
ας κατά νόμον, το αντίγραφο δικαστικής 
απόφασης, συνοδευόμενη από το πιστο-
ποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέ-
σων, αντίστοιχα.

Ειδικά ως προς την απόδειξη της ιδι-
ότητας γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, 
ο αιτών πρέπει να προσκομίσει επιπλέον 
του πιστοποιητικού οικογενειακής κατά-
στασης, κατά περίπτωση, τα εξής:
l στην περίπτωση χηρείας του μονογο-
νέα ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον 
του άλλου γονέα: υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι ασκεί εν 
τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα 
τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων 
ανήλικων τέκνων, συνοδευόμενη από τη 
ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου 
ή μέρους συμφώνου συμβίωσης ή στην 
περίπτωση της κηρύξεως αφάνειας κατά 
νόμον, από αντίγραφο δικαστικής από-
φασης σε συνδυασμό με το πιστοποιητι-
κό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων,
l σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσε-
ως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβί-
ωσης: αντίγραφο δικαστικής απόφασης 
με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της 
γονικής μέριμνας σε έναν μόνο γονέα σε 
περίπτωση διαφωνίας ή αντίγραφο Πρα-
κτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, 
θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, 
με το οποίο ανατέθηκε η άσκηση της γονι-
κής μέριμνας στον έναν εκ των δύο, σύμ-
φωνα με το άρθρο 1513 Α.Κ., υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ απο-
κλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθε-
ση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότε-
ρων ανήλικων τέκνων,
l σε περίπτωση ανικανότητας του άλλου 
γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας 
για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι 
ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δι-
καιοπραξία: αντίγραφο δικαστικής από-
φασης από την οποία να προκύπτει ο λό-

γος της αδυναμίας ασκήσεως της γονικής 
μέριμνας από τον άλλο γονέα (π.χ. δικα-
στική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή δι-
ανοητικής διαταραχής ή σωματικής ανα-
πηρίας), υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986 ότι ασκεί εν τοις πράγμα-
σι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από 
σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός 
ή περισσότερων ανήλικων τέκνων,
l σε περίπτωση έκπτωσης του άλλου 
γονέα από την άσκηση της γονικής μέρι-
μνας ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας 
λόγω κακής άσκησης: αντίγραφο δικα-
στικής απόφασης, συνοδευόμενης από 
το πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη εν-
δίκων μέσων, από την οποία να προκύ-
πτει η έκπτωση του άλλου γονέα από την 
άσκηση της γονικής μέριμνας ή η αφαί-
ρεση της γονικής μέριμνας από τον άλλο 
γονέα λόγω κακής άσκησης, υπεύθυνη 
δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και 
κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετι-
κή ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή πε-
ρισσότερων ανήλικων τέκνων,
l σε περίπτωση απόκτησης τέκνου χω-
ρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης των γο-
νέων: υπεύθυνη δήλωση της μητέρας 
ότι το τέκνο δεν έχει αναγνωριστεί από 
τον πατέρα και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει 
της γονικής μέριμνας, ούτε της έχει αφαι-
ρεθεί η άσκησή της, ή εάν το τέκνο είναι 
αναγνωρισμένο από τον πατέρα, υπεύ-
θυνη δήλωση της μητέρας ότι η ίδια δεν 
έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας, ούτε 
της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της και δεν 
υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το 
άρθρο 1515 Α.Κ. σε συνδυασμό με το άρ-
θρο 1513 Α.Κ. για από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας,
l σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από 
έναν μόνο γονέα: εάν δεν προκύπτει 
από το πιστοποιητικό οικογενειακής κα-
τάστασης, αντίγραφο δικαστικής απόφα-
σης από την οποία να προκύπτει η υιο-
θεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή 
του, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πι-
στοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων 
μέσων και υπεύθυνη δήλωση του μονο-
γονέα ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ 
αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέ-
κνου κατόπιν υιοθεσίας.

Σε περίπτωση μεταβολής της οικο-
γενειακής κατάστασης λόγω απόκτησης 
νέου τέκνου, οι συνέπειες που προβλέ-
πονται επέρχονται μετά από γνωστοποί-
ηση της μεταβολής αυτής στο πιστωτικό 
ίδρυμα.

Για τον προσδιορισμό των εισοδημά-
των των αιτούντων χρησιμοποιούνται τα 
δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Ει-
σοδήματος Φυσικών Προσώπων, του τε-
λευταίου φορολογικού έτους.

Στην περίπτωση συζύγων ή μερών 
συμφώνου συμβίωσης, λαμβάνεται υπό-
ψη το οικογενειακό τους εισόδημα, ανε-
ξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές 
δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για 
χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δύο.
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Χ
ωρίς δεύτερη σκέψη η κα 
Ευρώπη Κοσµίδη ξεχώ-
ρισε για το πλούσιο έργο 
της στην Περιφέρεια Ατ-

τικής, καθώς ήταν στον απαιτητικό το-
µέα των Τεχνικών Έργων τον οποίο τον 
υπηρέτησε ως εντεταλµένη περιφερεια-
κή σύµβουλος.  Πλέον ήρθε η στιγµή να 
...περιορίσει το χώρο δράσης της αλλά 
να αυξήσει τις ευθύνες της, καθώς θα δι-
εκδικήσει να είναι η επόµενη δήµαρχος 
Αχαρνών.

Στη συνέντευξη που µας παραχώ-
ρησε τονίζει χαρακτηριστικά: «Σε αυτόν 
τον τόπο γεννήθηκα και µεγάλωσα. Σε 
αυτόν τον τόπο ζω και εργάζοµαι και πι-
στεύω ακράδαντα πως στο Μενίδι “Αξί-
ζουµε Περισσότερα”. Στόχος µου να αξι-
οποιήσω τις γνώσεις και την εµπειρία 
µου, ώστε να προσφέρω στους συµπο-
λίτες µου».

Σύµφωνα µε την κα Κοσµίδη, βασι-
κή της προτεραιότητα εάν την εµπιστευ-
τούν οι συνδηµότες της θα είναι να αλλά-
ξει την µεγάλη εικόνα που έχει ο κόσµος 
για την πόλη των Αχαρνών.

«Η δηµοτική αρχή ασχολήθηκε µό-
νο µε την µικρή εικόνα της πόλης και χά-
σαµε την µεγάλη εικόνα για τις Αχαρ-
νές. ∆εν άλλαξε καθόλου η πόλη, ούτε 
δόθηκαν κίνητρα για την επισκεψιµότη-
τα όλα αυτά τα χρόνια», πρόσθεσε η Ευ-
ρώπη Κοσµίδη. Η ίδια υποστήριξε πως 
όλα όσα ζήτησε ο δήµος από την Περιφέ-
ρεια Αττικής έγιναν ή δροµολογήθηκαν, 
καθώς όπως σηµείωσε έβαλε και η ίδια 
πλάτη, ενώ παράλληλα επέρριψε σοβα-
ρές ευθύνες και στην αντιπολίτευση, διό-
τι µε την στάση της δεν βοήθησε στην πα-
ραγωγή έργου.

Αναλυτικά, η συνέντευξη της υποψή-
φιας δηµάρχου Αχαρνών, κας Ευρώπης 
Κοσµίδη, έχει ως εξής:  

n Ποιοι ήταν οι σηµαντικότεροι λό-
γοι που αποφασίσατε να διεκδικήσε-
τε τον δήµο Αχαρνών;

Ουδέποτε έκρυψα, όλα αυτά τα χρόνια 
που ασχολούµαι µε τα κοινά ότι οι Αχαρ-
νές αποτελούν για εµένα το “Α και το Ω”. 
Αυτά τα χρόνια της ενασχόλησής µου µε 
την πολιτική, προτεραιότητά µου ήταν η 
προσφορά στον τόπο µου, χωρίς φυσικά 
αυτό να σηµαίνει ότι δεν µε ενδιέφερε η 
Αττική για την οποία δουλέψαµε και συ-
νεχίζουµε να δουλεύουµε τόσο σκληρά 
µε τον Περιφερειάρχη, Γ. Πατούλη. Και 
µπορώ να πω πως είµαι υπερήφανη για 
το έργο που υλοποιήσαµε και θα συνεχί-
σουµε να υλοποιούµε µέχρι την ολοκλή-
ρωση της θητείας και είµαι σίγουρη πως 
θα συνεχιστεί και την επόµενη µε ακόµα 

περισσότερα έργα. Όµως ο καθένας βρί-
σκει τον δρόµο του, εκεί που “κουµπώ-
νει” καλύτερα” και µπορεί να προσφέ-
ρει περισσότερα. Και για εµένα, πλέον, 
η υποψηφιότητά µου για τον δηµαρχιακό 
θώκο των Αχαρνών είναι σαν να βρίσκο-
µαι στο φυσικό πολιτικό µου περιβάλλον.

n Ήταν, δηλαδή, στις σκέψεις σας  
καιρό να διεκδικήσετε τον δηµαρχι-
ακό θώκο των Αχαρνών;   
Θα σας πω ειλικρινά. ∆εν το σκεφτό-
µουν να είµαι υποψήφια δήµαρχος, σκε-
φτόµουν όµως πάρα πολύ πάντα να προ-
σφέρω στο δήµο µου. Όσα περισσότερα 

µπορώ. Όταν τον Σεπτέµβριο του 2022 
το αποφάσισα, συνειδητοποίησα ότι ήταν 
αυτό που πάντα ήθελα να κάνω. Αλλά 
όταν ξεκίνησαν τα πολιτικά µου βήµατα, 
δεν είχα σκεφτεί να πάω για δήµαρχος 
Αχαρνών η αλήθεια είναι. Αυτό που ήθε-
λα, ήταν να προσφέρω στην περιοχή µας 
από όποια θέση µπορούσα.

n Και πως πήρατε την απόφαση; 
Απλώς ήρθε το πλήρωµα του χρόνου. 
Απέκτησα την εµπειρία που χρειαζόµουν 
για να προχωρήσω σε αυτήν την επιλο-
γή. Βασικό ρόλο βέβαια έπαιξε και το γε-
γονός ότι δεν είδα αυτά που περίµενα να 

ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΙ∆Η
(ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ)

Σχεδιάζει έναν δήμο που 
θα ταιριάζει με το όνομά της 

«Σε αυτόν τον τόπο γεννήθηκα και µεγάλωσα. Σε αυτόν τον τόπο ζω και εργάζοµαι και πιστεύω ακράδαντα πως στο Μενίδι 
“Αξίζουµε Περισσότερα”. Στόχος µου να αξιοποιήσω τις γνώσεις και την εµπειρία µου, ώστε να προσφέρω στους συµπολίτες µου»

‘‘
Του Πέτρου Κουβάτσου 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/

«Η δηµοτική αρχή 
ασχολήθηκε µόνο µε 
την µικρή εικόνα της 
πόλης και χάσαµε την 
µεγάλη εικόνα για τις 
Αχαρνές. ∆εν άλλαξε 
καθόλου η πόλη, ούτε 
δόθηκαν κίνητρα για την 
επισκεψιµότητα όλα
αυτά τα χρόνια»



δω από τους δηµάρχους που διοίκησαν 
και διοικούν τον δήµο, οπότε αυτός ήταν 
ο σηµαντικότερος λόγος να αποφασίσω 
να βγω µπροστά και να κάνω ότι έχει 
ανάγκη ο ∆ήµος Αχαρνών και να µην 
υπάρχει καµία δικαιολογία.

   
n Θέλετε να µας πείτε συγκεκριµέ-
να, που έχει ολιγωρήσει η τωρινή 
δηµοτική αρχή; 
∆υστυχώς η τωρινή διοίκηση έµεινε 
στην µικρή εικόνα. Είναι µία παγίδα στην 
οποία πέφτουν οι περισσότεροι δήµαρ-
χοι, να ασχολούνται δηλαδή µε την µι-
κρή εικόνα. Αυτό δεν είναι κακό – άλ-
λωστε είναι πολλά τα µικρά προβλήµατα 
της πόλης - αλλά αυτό που πραγµατικά 
χρειάζονται οι Αχαρνές είναι να αποκτή-
σουν πια αυτό που λέµε “µεγάλη εικόνα”. 
Ένα όραµα που θα περάσει ακόµα και 
στους γειτονικούς δήµους και να κατα-
φέρει να αξιοποιήσει τα µεγάλα συγκρι-
τικά της πλεονεκτήµατα η περιοχή. Να 
σας πω ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό για 
τις Αχαρνές για να καταλάβετε τι εννοώ. 
Σύµφωνα µε την πρόσφατη απογραφή 
έχουµε περισσότερο νέο κόσµο από ότι 
το Περιστέρι για παράδειγµα. Για όσους 
δεν το γνωρίζουν ο ∆ήµος Αχαρνών εί-
ναι στους πρώτους δήµους σε πληθυσµό 
στην Αττική. Εκτός από το έµψυχο δυνα-
µική της περιοχής θα πρέπει φυσικά να 
αξιοποιήσουµε την Πάρνηθα. Για αυτήν 
τη µεγάλη εικόνα µιλάω.  

n Και η µικρή εικόνα πάντως έχει τη 
σηµασία της; 
Φυσικά, και το είπα πρώτη, Και το απο-
δείξαµε από το έργο µας και στην Περι-
φέρεια όπου σταθήκαµε δίπλα σε όλους 
τους δήµους και φυσικά και στο ∆ήµο 
Αχαρνών ώστε να αντιµετωπίσουν τα 
προβλήµατα της “λακκούβας” που συ-
νηθίζουµε να λέµε. Αφού η καθηµερι-
νότητα των πολιτών είναι πρώτιστης ση-
µασίας. 

Όµως επαναλαµβάνω χάθηκε η µε-
γάλη εικόνα. ∆εν κατάφεραν όλα αυτά 
τα χρόνια να κάνουν το ∆ήµο Αχαρνών 
πόλο έλξης για τους πολίτες. Οι Αχαρ-
νές έχουν τεράστιο πολιτιστικό και περι-
βαλλοντικό πλούτο που έχει παραµείνει 
ανεκµετάλλευτος γιατί δεν νοιάστηκαν 
να προβάλουν αυτήν την εικόνα της πε-
ριοχής µας.

n Επίσης, το ζήτηµα της ασφάλειας 
είναι µείζον για την περιοχή. Είδατε 
κάποια βελτίωση εκεί;  
Η αλήθεια είναι πως δεν έχει γίνει κάτι. 
Και θα µπορούσε ο δήµαρχος και η τω-
ρινή δηµοτική αρχή να είχαν αναλάβει 
πρωτοβουλίες σε αυτά τα ζητήµατα αλλά 
δεν το έκαναν. Ξέρουµε σε ποιες γειτο-
νιές είναι έντονο το πρόβληµα και µπο-
ρούν να βρεθούν τα απαραίτητα κονδύ-
λια προς αυτήν την κατεύθυνση και όχι 
να δοθούν 600.000 ευρώ για τον χρι-

στουγεννιάτικο φωτισµό. Ειδικά, µάλι-
στα όταν αυτό είχε υποσχεθεί η τωρινή 
διοίκηση ότι θα έχει ως προτεραιότητα. 
Μία συνάντηση µε τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη µόνο και µόνο για 
τη φωτογραφία δεν προσφέρει τίποτα 
στην κοινωνία.

n Αν σας ζητούσαµε να µας κάνετε 
έναν συνοπτικό απολογισµό του έρ-
γου σας ως εντεταλµένη σύµβουλος 
Τεχνικών έργων της Περιφέρειας 
Αττικής σε σχέση µε το δήµο Αχαρ-
νών, που θα στεκόσασταν;
Καταρχάς, πετύχαµε τα µεγαλύτερα 
αντιπλυµµηρικά εργα που έγιναν πο-
τέ, όπως η κατασκευή του µεγαλύτερου 
αντιπλυµµηρικου έργου στο ∆ήµο µας 
και συγκεκριµένα του συλλεκτήρα Σ2 
και τις σχάρες απορροής στο Παλαιό οι-
κισµό Αχαρνών. Επίσης προχώρησε η 
αποπεράτωση της δεύτερης µελετης του 
συλλεκτηρα Σ1 του ∆ήµου Αχαρνών. 

Επίσης, θα στεκόµουν στην χρη-
µατοδότηση νεων παιδικών χαρών και 
ανακατασκευή παλαιών. Στις ασφαλ-
τοστρώσεις υψους 6 εκατ. ευρω σε 

δρόµους της περιφέρειας όπως το παρά-
πλευρο οδικό δίκτυο της Αττικής οδού 
που περνάει από τα διοικητικά όρια του 
∆ήµου Αχαρνών. Εξασφαλίσαµε τον 
ηλεκτροφωτισµό της λεωφόρου Κυµης 
και την χρηµατοδότη για επισκευή του 
Αγίου Βλασίου.

∆εν πρέπει να ξεχνάµε την πλήρη 
ανακατασκευή του περιπάτου στη λίµνη 
Κιθάρα κοντά στα παλαιά ανάκτορα αλ-
λά και εργα που αφορούν στην Ασφά-
λεια του ∆ήµου µας µε την εξασφάλι-
ση 10 εκατ. Ευρω για ηλεκτροφωτισµό 
“New” σε όλες τις γειτονιές των Αχαρ-
νών.

n Ο ∆ήµος Αχαρνών έχει την ιδι-
αιτερότητα να “σχηµατίζεται” ακό-
µα. Μπορείτε να µας περιγράψετε τι 
ακριβώς συµβαίνει;
Είναι αλήθεια αυτό. Εµείς έχουµε ένα 
πρόβληµα µέσα στο πρόβληµα. Τι εν-
νοώ; ∆εν είµαστε ένας δήµος που έχει 
ολοκληρώσει µε τις Πράξεις Εφαρµο-
γής. Έχουµε νέα Σχέδια Πόλης. Το Με-
νίδι βρίσκεται στις παρυφές της Αττι-
κής και δηµιουργούνται συνεχώς νέες 

συνοικίες και νέες Πολεοδοµικές Ενό-
τητες, οι οποίες δεν έχουν καν χάραξη 
νέων δρόµων και οι ασφαλτοστρώσεις 
γίνονται σε χωµατόδροµους για να κα-
ταλάβετε. 

n Παρακολουθώντας τα δηµοτικά 
συµβούλια της πόλης, ποια συµπε-
ράσµατα βγάλατε για το επίπεδο 
που επικρατεί;  
∆εν σας κρύβω πως η εικόνα που αντί-
κρισα στις συνεδριάσεις των δηµοτικών 
συµβουλίων µε πόνεσε και έπαιξε τελικά 
ρόλο στο να είµαι υποψήφια δήµαρχος. 
Καταρχάς, θέλησα να βρίσκοµαι στα 
δηµοτικά έδρανα για να παρακολουθώ 
“από µέσα” τα όσα συµβαίνουν και πα-
ρατήρησα ότι δεν υπάρχει κανενός εί-
δους αντιπολίτευση στο δηµοτικό συµ-
βούλιο και αυτό όπως καταλαβαίνουµε, 
δεν βοηθάει καθόλου το έργο ενός δη-
µάρχου. Θεωρώ καθοριστικό για το ότι 
η διοίκηση δεν τα πήγε καλά την παντε-
λή απουσία της αντιπολίτευσης. Όταν 
ένας δήµος έχει τόσο σοβαρά προβλή-
µατα όσο οι Αχαρνές είναι καταλυτικός 
ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Προφανώς 

στην Γλυφάδα, η αντιπολίτευση δεν έχει 
τόσο κρίσιµο ρόλο, το αντιλαµβάνονται 
όλοι αυτό.   

n Με ποια κριτήρια προχωράτε 
στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου 
σας; 
Καταρχάς, καταρτίζουµε ένα πραγµα-
τικά πολυσυλλεκτικό και πολυκοµµατι-
κό ψηφοδέλτιο. Φυσικά δεν αρνούµαι 
την πολιτική µου ταυτότητα άλλωστε 
ήµουν δύο φορές υποψήφια Βουλευ-
τής µε τη Νέα ∆ηµοκρατία όµως έλε-
γα πάντα ότι όποιος ασχολείται µε τα 
δηµοτικά και γενικότερα τα αυτοδιοι-
κητικά πρέπει να πάσχει από κοµµατι-
κή αχρωµατοψία. ∆εν µπορείς να πας 
έναν τόπο µπροστά έχοντας παρωπίδες 
και πολιτικές πεποιθήσεις της κεντρικής 
διοίκησης. 

Θεωρώ ότι οι καλές σχέσεις που 
έχω µε την κεντρική διοίκηση µπορούν 
να αξιοποιηθούν µόνο για το καλό του 
δήµου και των πολιτών. Να σας ενηµε-
ρώσω ότι βρίσκοµαι σε επαφές και µε 
άλλα κόµµατα γιατί εµείς θέλουµε να 
συνοµιλούµε µε όλους ώστε να µπορέ-
σουµε να καταφέρουµε το καλύτερο δυ-
νατό αποτέλεσµα για τον τόπο µας.

 ∆εν θα κάνουµε εµείς τα λάθη που 
έκαναν οι ξεπερασµένες προηγούµενες 
διοικήσεις. Αυτά είναι απαράδεκτα, οι 
δήµοι έχουν τεράστια προβλήµατα και 
πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε πάνω 
από τα κόµµατα. 

n Κλείνοντας, θα θέλαµε να σας 
ρωτήσουµε ποιο είναι το κεντρικό 
σας “σύνθηµα” για τις Αχαρνές και 
τι µήνυµα θέλετε να στείλετε στους 
δηµότες; 
Αυτό που έχουµε όλη η οµάδα µου σαν 
σύνθηµα είναι το: “Αξίζουµε περισσό-
τερα”.

Ονειρεύοµαι ένα Μενίδι που θα δι-
εκδικεί περισσότερο και µε µεγαλύτερη 
µαχητικότητα. Αυτό σήµερα δεν γίνεται. 
∆εν λέω πως όσα διεκδικήσουµε θα τα 
πετύχουµε, αλλά σίγουρα θα προσπα-
θήσουµε. Το ίδιο έλεγα και το 2019 και 
απέδειξα πως το εφάρµοσα στην πρά-
ξη µέσα από το έργο που κάναµε στην 
Περιφέρεια. Θέλω από τους Μενιδιά-
τες να µην θεωρούν πως είναι πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας. Αυτό είναι το µε-
γάλο στοίχηµα και αυτή την µάχη θέλω 
να την δώσουµε µαζί, δυνατά και µε ξε-
κάθαρο προσανατολισµό. Η υποψηφι-
ότητα µου έρχεται να ενώσει, να συνθέ-
σει και να δώσει λύσεις σε προβλήµατα. 
Με αυτό ως πυξίδα θα κινηθώ. Οι δηµό-
τες µας µα µην πιστεύουν εκείνους που 
θέλουν να τους πείσουν πως το Μενίδι 
είναι ένας δήµος δεύτερης διαλογής. Να 
πιστεύουν στις δυνάµεις του τόπου µας 
και να διεκδικήσουµε µαζί αυτό που µας 
αξίζει το οποίο είναι πολύ καλύτερο από 
αυτό που βιώνουν σήµερα. 
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Ξεκινούν
οι προσλήψεις
στην Δημοτική 
Αστυνομία

«Άνοιξε ο δρόµος» για την έναρξη των δια-
δικασιών πρόσληψης µέσω ΑΣΕΠ 1.213 νέ-
ων δηµοτικών αστυνοµικών στους ΟΤΑ εκπαι-
δευτικών κατηγοριών ∆Ε (∆ευτεροβάθµια), 
ΠΕ (Πανεπιστηµιακή) και ΤΕ (Τεχνολογική).

Με βάση την ΚΥΑ, η κάλυψη των 1.000 
κενών οργανικών θέσεων θα γίνει σε 137 δή-
µους της χώρας και αφορά 633 θέσεις κατηγο-
ρίας ∆Ε, 183 κατηγορίας ΠΕ και 184 κατηγορί-
ας ΤΕ. Τη µερίδα του λέοντος λαµβάνει, όπως 
είναι φυσικό, ο δήµος Αθηναίων µε 181 θέσεις, 
από τις οποίες οι 153 είναι κατηγορίας ∆Ε και 
από 14 θέσεις στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ.  Στον 
δήµο Αχαρνών 16 (12 ∆Ε, 2 ΠΕ, 2 ΤΕ).

Επίσης από 12 θέσεις αναλογούν στους δή-
µος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης και Κε-
ρατσινίου – ∆ραπετσώνας, 11 θέσεις στους δή-
µους Αγίου ∆ηµητρίου και Ελευσίνας και από 
10 θέσεις στους δήµους Μάνδρας – Ειδυλλίας 
και Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Στους υπόλοι-
πους 111 δήµους αναλογούν από µία έως εν-
νέα θέσεις.

Αντίστοιχα, οι 213 θέσεις κατανέµονται σε 
άλλους 34 δήµους, µεταξύ των οποίων ο Πει-
ραιάς (77 θέσεις),

Σηµειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που οι 
προσλήψεις στη δηµοτική αστυνοµία θα πραγ-
µατοποιηθούν εξ ολοκλήρου µέσω ΑΣΕΠ.

ΕΝ ΟΙΚΩ... 

Ψηφιοποιούνται τα ∆ημοτολόγια - 
Εκσυγχρονίζεται η λειτουργία των Ληξιαρχείων

Ο 
Υπουργός Εσωτερι-
κών Μάκης Βορίδης 
υπέγραψε το Προεδρι-
κό ∆ιάταγµα που αφο-

ρά σε τροποποιήσεις του Κώδικα 
∆ιαταγµάτων για τα ∆ηµοτολό-
για και προβλέπει τον εκσυγχρο-
νισµό των διαδικασιών που σχε-
τίζονται µε την κατάρτιση, τήρηση 
και επικαιροποίηση των ∆ηµοτο-
λογίων.

Συγκεκριµένα, µε το νέο Π∆ 
καταργούνται τα βοηθητικά βι-
βλία ∆ηµοτολογίου που µέχρι 
πρότινος ήταν υποχρεωµένος να 
τηρεί, σε έντυπη µορφή, ο εκά-
στοτε ∆ήµος και καθιερώνεται η 
ψηφιοποίηση του ∆ηµοτολογίου, 
το οποίο εντάσσεται στο ολοκλη-
ρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 
«Μητρώο Πολιτών» του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.

Με τον τρόπο αυτό ενοποι-

ούνται όλα τα ∆ηµοτολόγια των 
∆ήµων υπό µία ενιαία ψηφιακή 
«οµπρέλα» και καθίσταται ταχύτε-

ρη, απλούστερη και σαφέστερη η 
αναζήτηση στοιχείων. Παράλλη-
λα, µε το νέο Π∆ καθορίζονται 

όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει 
να συµπεριλαµβάνονται στο ∆η-
µοτολόγιο και προστίθενται πλέ-
ον στους οικογενειακούς φακέ-
λους αντίγραφα των ληξιαρχικών 
πράξεων συµφώνου συµβίωσης, 
πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγε-
νών και αποφάσεις κτήσης της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Επιπλέον, προκειµένου να 
απαλειφθεί το φαινόµενο τυ-
χόν διπλοεγγεγραµµένων στους 
εκλογικούς καταλόγους, ως έγκυ-
ρη εγγραφή λογίζεται πλέον η τε-
λευταία χρονικά εγγραφή.

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυ-
νατότητα στον εκάστοτε ∆ήµαρ-
χο να προβαίνει σε διορθώσεις 
– µεταξύ άλλων και της ηλικίας 
των δηµοτών, ανεξαρτήτως φύ-
λου - καθώς και σε συµπληρώ-
σεις στοιχείων και καταχωρίσεις 
µεταβολών αστικής κατάστασης.  

Σοβαρές καταγγελίες 
του Γ. Κωνσταντέλλου
για το ΠΑΚΟΕ

Οι επίσηµες µετρήσεις του Ελληνικού 
Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) 
διαψεύδουν πλήρως την εκστρατεία δυσφήµισης 
της Βουλιαγµένης από το ΠΑΚΟΕ, όπως 
µας δήλωσε, ο δήµαρχος Βάρης – Βούλας - 
Βουλιαγµένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
«Οι τελευταίες µετρήσεις του ΠΑΚΟΕ ήταν η 
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι…! Εδώ και 
15-17 χρόνια είναι δεκάδες οι επιστηµονικές 
επιθέσεις σε δήµους από το ΠΑΚΟΕ. Υπάρχουν 
καταγγελίες από δήµους και ενώσεις δήµων. 

Πρέπει να σταµατήσουν άµεσα οι µεθοδεύσεις 
του ΠΑΚΟΕ», τόνισε µεταξύ άλλων ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος.

Τη βούληση της διοίκησης της 
Περιφέρειας να συνεχίσει να 
επενδύει σε ∆οµές Ψυχικής Υγεί-
ας σε συνεργασία µε  το αρµόδιο 
Υπουργείο Υγείας µε στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας της ζω-
ής των ασθενών, υπογράµµισε ο 
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης στα εγκαίνια του Οικοτρο-
φείου ΦΑΡΟΣ για ψυχογηριατρι-
κούς ασθενείς, του Ψ.Ν.Α., στον 
Κορυδαλλό. Πρόκειται για µία 
∆οµή που υλοποιήθηκε µε χρη-
µατοδότηση της Περιφέρειας, 1 
εκ. ευρώ, µέσω του ΠΕΠ Αττική 
2014-2020, στο πλαίσιο του προ-
γράµµατος χρηµατοδότησης δρά-
σεων και πρωτοβουλιών που έχει 
αναλάβει η Περιφέρειας για την 
αναβάθµιση της Ψυχικής Υγείας, 
προϋπολογισµού περίπου 10 εκ. 
ευρώ. Τα εγκαίνια της δοµής τέλε-
σαν  η Aναπληρώτρια Υπουργός 
Υγείας, Μίνα Γκάγκα και η Yφυ-
πουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, οι 
οποίες  ευχαρίστησαν θερµά  την 
Περιφέρεια και προσωπικά τον Γ. 
Πατούλη για τη συµβολή του.

Εγκαινιάστηκε 
το Οικοτροφείο 
ΦΑΡΟΣ  
στον Κορυδαλλό



Ε
υρεία σύσκεψη µε τη συµ-
µετοχή των υποψηφί-
ων βουλευτών του ΠΑ-
ΣΟΚ-Κίνηµα Αλλαγής 

πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχείο 
Παιανίας µετά από πρόσκληση του 
∆ηµάρχου Ισίδωρου Μάδη. Παρών 
ήταν και ο γραµµατέας της Νοµαρχι-
ακής Επιτροπής του κόµµατος Αθα-
νάσιος Αλµπάνης.

Αντικείµενο της σύσκεψης ήταν 
τα προβλήµατα του ∆ήµου Παιανίας 
µε τον Ισίδωρο Μάδη να ενηµερώ-
νει που υποψηφίους για τα ζητήµα-
τα που ταλαιπωρούν την τοπική κοι-
νωνία και χρήζουν αντιµετώπισης σε 
κεντρικό επίπεδο, τις πρωτοβουλίες 
που ο ίδιος έχει αναλάβει, τα έργα 
που βρίσκονται σε εξέλιξη και θέµα-
τα υπερτοπικής σηµασίας.

Ο ∆ήµαρχος Παιανίας αναφέρ-
θηκε εκτενώς στην κατάσταση που 
έχει διαµορφωθεί µε τις κτιριακές 
υποδοµές των 1ου και 2ου Γυµνα-

σίων Παιανίας εξηγώντας πως από 
πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης έχει 
εξαντληθεί η δυνατότητα παρέµβα-
σης. «Κινηθήκαµε άµεσα εξασφαλί-
ζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον για 
τους µαθητές, ενηµερώσαµε τους αρ-
µοδίους και πιέσαµε για άµεσες λύ-
σεις. Παρακολουθούµε στενά τις 
εξελίξεις και παρεµβαίνουµε όµως 
απαιτείται η συστράτευση όλων µας» 
σηµείωσε ο Ισίδωρος Μάδης.

Στην πρόσκληση του ∆ηµάρχου 
Παιανίας ανταποκρίθηκαν οι υποψή-
φιοι βουλευτές: Αναστασίου Βάσια, 
Ασπραδάκης Παντελής, Ζώτος Σω-
τήρης, Καραούλης Λάζαρος, Κατσί-
γιαννη Σοφία, Κόκκοτα Έρση, Ξενο-
κώστας Χρήστος, Σµέρος Ιωάννης, 
Τσαγκαράκης Μύρωνας, Χριστοδου-
λάκης Μανώλης.

Σηµειώνεται πως ο Ισίδωρος 
Μάδης έχει απευθύνει αντίστοιχη 
πρόσκληση στο σύνολο των κοινο-
βουλευτικών κοµµάτων.
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ΕΝ ∆ΗΜΩ/
Του Πέτρου Κουβάτσου 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠ. 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Ξανά υποψήφιος δήµαρχος ο Θ. Αµπατζόγλου 
για να παραµείνει ψηλά το Μαρούσι
Την απόφασή του να διεκδικήσει 
ξανά το ∆ηµαρχιακό Αξίωµα στις 
προσεχείς Αυτοδιοικητικές εκλογές 
του Οκτωβρίου ανακοίνωσε επίση-
µα ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου Θεό-
δωρος Αµπατζόγλου, σε συνέντευ-
ξη τύπου που παραχώρησε, στο 
∆ηµαρχείο Αµαρουσίου.

Θέτοντας τους άξονες και τους 
στόχους της πολιτικής του για τη νέα 
δηµαρχιακή θητεία, παρουσίασε 
παράλληλα τα έργα και τις δράσεις 
της ∆ηµοτικής Αρχής τα τριάµισι τε-
λευταία χρόνια, τα οποία όπως χα-
ρακτηριστικά ανέφερε «αποτελούν 
επίτευγµα του συνόλου του Μαρου-
σιώτικου λαού και θέτουν τις βάσεις 
για το µέλλον».

Η παρουσίαση του έργου και του 
προγράµµατος για τα επόµενα χρό-
νια πραγµατοποιήθηκε σε τόνους 
ήπιους και όχι µε χαρακτηριστικά 
γιορτής, σεβόµενη η ∆ηµοτική Αρ-
χή τον πόνο και την θλίψη από την 
ανείπωτη τραγωδία των Τεµπών.

Στόχοι για την 
επόµενη θητεία
Ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου Θεόδω-
ρος Αµπατζόγλου στην τοποθέτησή 

του για το πρόγραµµα της επόµενης 
πενταετίας έθεσε τους έντεκα άξο-
νες που βρίσκονται στο επίκεντρο 
της πολιτικής του και που αφορούν:

1. Στα Οικονοµικά του ∆ήµου, 
µε συνέχιση του νοικοκυρέµατος µε 
νέες ρυθµίσεις.

2. Στην Καθαριότητα και στο 
πράσινο, µε συνεχής ανανέωση του 
εξοπλισµού και στην αυτοµατοποίη-
ση του προγραµµατισµού µε τη χρή-
ση νέων τεχνολογιών.

3. Στα νέα έργα και στις Υποδο-
µές, στις Πολεοδοµικές τακτοποιή-
σεις, στις ασφαλτοστρώσεις, στα πε-
ζοδρόµια, στον οδοφωτισµό.

4. Στον Πολιτισµό και στη λει-
τουργία ∆ηµοτικού Θεάτρου.

Στον Αθλητισµό, στην ανακαί-

νιση γηπέδων και στην κατασκευή 
δύο ακόµη κλειστών γηπέδων (µπά-
σκετ / βόλεϊ) και ενός γηπέδου πο-
δοσφαίρου.

6. Στη βιώσιµη κινητικότητα, 
στην ελεγχόµενη στάθµευση, στη 
σύσταση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.

Στη διαρκή αναβάθµιση των κοι-
νωνικών υπηρεσιών.

8. Στις παρεµβάσεις για µεγάλα 
έργα, όπως, η υπογειοποίηση τµήµα-
τος της Κηφισίας.

9. Στη διαρκή ανακαίνιση των 
Παιδικών Χαρών, των Παιδικών 
Σταθµών και των Σχολείων.

10. Στον εκσυγχρονισµό και στη 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών.

11. Στην διεύρυνση των συγχρη-
µατοδοτούµενων έργων.

Ο ∆ήµος Αγίου ∆ηµητρίου
ενηµέρωσε για την δηµιουργία 
του νέου σταθµού ΕΚΑΒ στο 
∆ηµοτικό Στάδιο Αγ. ∆ηµητρί-
ου και συγκεκριµένα επί των 
οδών Μυκόνου και Αγ. ∆ηµη-
τρίου, που θα παραδοθεί στον 
Πρόεδρο του ΕΚΑΒ Νικόλαο 
Παπαευσταθίου από τη ∆ή-
µαρχο Αγίου ∆ηµητρίου Μα-
ρία Ανδρούτσου το Σάββατο 1 
Απριλίου 2023 και ώρα 10:00. 
Ο δήµος Αγίου ∆ηµητρίου πα-
ραχωρεί δωρεάν στο ΕΚΑΒ:

�  Πλήρως εξοπλισµένο 
χώρο εντός του ∆ηµοτικού Στα-
δίου όπου θα στεγάζεται το ια-
τρείο.

�  ∆ύο θέσεις πάρκινγκ 
στον εξωτερικό χώρο του Στα-
δίου επί της οδού Μυκόνου για 
τη στάθµευση δύο ασθενοφό-
ρων οχηµάτων.

�  Φυλασσόµενο αύλειο 
χώρο εντός του ∆ηµοτικού 
Σταδίου για τη στάθµευση των 
ασθενοφόρων οχηµάτων.

Ο νέος σταθµός του ΕΚΑΒ 
θα συµβάλλει στην αποτελε-
σµατικότερη παροχή προ-νο-
σοκοµειακής φροντίδας και θα 
αναβαθµίσει την ποιότητα και 
τη ζωή των πολιτών τόσο του 
∆ήµου Αγίου ∆ηµητρίου όσο 
και των όµορων ∆ήµων Αλί-
µου και Παλαιού Φαλήρου, 
αφού η θέση του χωροταξικά 
διαθέτει εξαιρετικά πληθυσµι-
ακά και γεωγραφικά πλεονε-
κτήµατα.

Την ίδια µέρα και ώρα θα 
πραγµατοποιηθεί από ειδική 
οµάδα του ΕΚΑΒ, το πρώτο 
από, σειρά σεµιναρίων Πρώ-
των Βοηθειών µετά την ολο-
κλήρωση των οποίων θα δοθεί 
βεβαίωση παρακολούθησης.

∆ηµιουργία Σταθµού ΕΚΑΒ 
στο ∆ηµοτικό Στάδιο 
Αγίου ∆ηµητρίου
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Μπαρ
Ρεφαέλι:
Με μαύρο
μπικίνι αλά
Ιρίνα Σάικ
στο Instagram

Η
Emily Ratajkowski κα-
ταφέρθηκε εναντίον 
των ανδρών και το πό-
σο πονηρά σκέφτονται, 

µετά τις φωτογραφίες που δηµοσι-
εύτηκαν να φιλιέται µε τον Harry 
Styles κατά τη διάρκεια ενός ταξι-
διού στο Τόκιο.

Το διάσηµο µοντέλο και ο ποπ 
σταρ έγιναν πρωτοσέλιδο λόγω 
των παθιασµένων φιλιών τους 
στους δρόµους της ιαπωνικής πρω-
τεύουσας. Μετά τη δηµοσίευση των 
φωτογραφιών τους, η Έµιλι ενηµέ-
ρωσε τους θαυµαστές της για τη 
ζωή της µετά το διαζύγιο και απο-
κάλυψε ότι δεν πρόκειται να νοικο-
κυρευτεί. 

Η πανέµορφη Έµιλι κατηγόρη-
σε τους άνδρες ότι σκέφτονται µε τα 
γεννητικά τους όργανα όταν πρό-
κειται για ροµαντικές σχέσεις και 
αποκάλυψε τα σχέδιά της να µεγα-
λώσει ένα δεύτερο παιδί µόνη της.

Οι αποκαλύψεις αυτές ήρθα 
όταν µια θαυµάστριά της τη ρώτησε 
για το πώς νιώθει που µεγαλώνει 
µόνη της ένα παιδί χωρίς τον πα-
τέρα του. Τότε ποιος είδε την Έµιλι 
και δεν τη φοβήθηκε… Η ίδια ξεκί-
νησε ένα παραλήρηµα για τους άν-
δρες, «που είναι χαζοί και σεξοµα-
νείς», σύµφωνα µε την ίδια.

«Το σκέφτηκα πολύ αυτό. Πολ-
λές φίλες µου έχουν καταψύξει τα 
ωάριά τους µόνο και µόνο για να 
κερδίσουν λίγο περισσότερο χρό-
νο, να κάνουν την καριέρα που θέ-

λουν, να γνωρίσουν τον πιθανό σύ-
ντροφο που θέλουν, αλλά, επίσης, 
ξέρω ότι πολλές γυναίκες έκαναν 
εξωσωµατική γονιµοποίηση επειδή 
δεν µπορούσαν να µείνουν έγκυες 
µε φυσικό τρόπο. Νοµίζω ότι σίγου-
ρα θα ήθελα να κάνω περισσότε-
ρα παιδιά. Μου αρέσει πολύ να εί-
µαι µαµά. ∆εν είµαι σίγουρη ότι θα 
βρω κάποιον µε τον οποίο θα ήθε-
λα να µεγαλώσω ένα παιδί. Λυπά-
µαι πολύ που το λέω αυτό, αλλά οι 
άντρες σκέφτονται µε τα γεννητικά 
τους όργανα», ανέφερε η Έµιλι Ρα-
ταϊκόφσκι. 

Και συνέχισε: «Προσωπικά 
δεν θα φοβόµουν να µείνω έγκυ-

ος και να γεννήσω ως ανύπαντρη 
γυναίκα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι αυ-
τός είναι ο καλύτερος ή ο µοναδι-
κός τρόπος να το κάνεις, αλλά αυτό 
βλέπω για το µέλλον µου. Να κά-
νω ένα αδερφάκι στον Sly. Νοµί-
ζω ότι ο γάµος είναι µια δύσκολη 
υπόθεση».

Όταν ένας θαυµαστής ζήτησε 
από το διάσηµο µοντέλο να µοιρα-
στεί τα συναισθήµατά της σχετικά 
µε τους άνδρες που θέλουν οι γυ-
ναίκες, η ίδια αποκάλυψε: «Γενι-
κά εκτιµώ όταν οι άντρες µε ρω-
τάνε τι µε ενδιαφέρει και θέλουν 
να ακούσουν τη µουσική που µου 
αρέσει, τι σκέφτοµαι, τι µου αρέ-

σει να διαβάζω και τι απολαµβά-
νω, γιατί πολλές φορές αυτό δεν 
συµβαίνει», πρόσθεσε η ίδια. 

Για την ιστορία να αναφέρου-
µε ότι ο Harry και η Emily γνωρί-
ζονται εδώ και αρκετό καιρό. Πέ-
ρασαν λίγο χρόνο µαζί, µακριά 
από τα φώτα της δηµοσιότητας, 
φέτος και απλά απολαµβάνουν ο 
ένας την παρέα του άλλου όταν 
µπορούν, ενώ ο Harry βρίσκεται 
σε περιοδεία. Ο Harry εµφανίζε-
ται αυτή τη στιγµή στην Ιαπωνία, 
στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών 
του µε το εύστοχο όνοµα «Love On 
Tour», που πραγµατοποιείται σε 
όλο τον κόσµο.

ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙ∆Ι 
ΜΟΝΗ ΤΗΣ – ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ

EMILY RATAJKOWSKI 

Ο  Γιώργος Θεοφά-
νους θέλησε να δώσει 
τη δική του απάντηση 
στα σχόλια που έχει δε-
χτεί για την απόφασή του 
να «δώσει» το τραγούδι 
«Φεγγάρι µου» για τη δι-
αφήµιση γνωστής αλυσί-
δας παιχνιδιών.

Το τραγούδι που έγινε 
επιτυχία από τη Νατάσα 
Θεοδωρίδου ακούγεται 
πλέον, διασκευασµένο 

στη διαφήµιση από τον 
Τάσο Μπουγά, µε πολ-
λούς να εκφράζουν τη 
δυσαρέσκειά τους για την 
απόφαση του δηµιουρ-
γού, να το επιτρέψει αυτό.

Ανάµεσα σε όσους 
αν τέδρασαν ήταν και 
η Νατάσα Θεοδωρίδου, 
η οποία δήλωσε πως 
«είναι πολύ στενοχω-
ρηµένη» για ό,τι έγινε.
Η κάµερα της εκποµπής 

«Το Πρωινό» συνάντησε 
τον Γιώργο Θεοφάνους, ο 
οποίος µέχρι στιγµής, δεν 
είχε απαντήσει στα όσα 
ακούγονταν για εκείνον.

Ωστόσο, και αυτή τη 
φορά, απέφυγε να κάνει 
περαιτέρω δηλώσεις. Συ-
γκεκριµένα, είπε: «Παι-
διά, δεν υπάρχουν πιο 
σοβαρά πράγµατα να 
ασχοληθείτε;» και συνέ-
χισε τον δρόµο του.

Γιώργος Θεοφάνους: Η απάντησή του για τη διαφήμιση 
με τον Τάσο Μπουγά και το τραγούδι «Φεγγάρι μου»

Η Μπαρ Ρεφαέλι έχει φέρει 
το καλοκαίρι ένα βήµα πιο κοντά 
καθώς µέσα από τον προσωπικό 
της λογαριασµό στο Instagram 
µοιράστηκε πολλές φωτογραφί-
ες και ένα βίντεο µε την ίδια να 
απολαµβάνει ένα ταξίδι σε κά-
ποιον επίγειο παράδεισο.

Η 37χρονη ανέβασε ένα βί-
ντεο στο οποίο τη βλέπουµε να 
φοράει ένα µικροσκοπικό µπικί-
νι µε λεπτά κορδόνια.

Πάντως φαίνεται πως αυτά 
τα µαγιό είναι στη µόδα καθώς 
µε ένα παρόµοιο πόζαρε στον 
φακό και η Ιρίνα Σάικ.

Σε προηγούµενες αναρτή-
σεις της η Ρεφαέλι απολάµβανε 
τον ήλιο και τη θάλασσα και πό-
ζαρε για αρκετές selfie από δια-
φορετικές γωνίες, επιδεικνύο-
ντας τα γυµνασµένα χέρια, τα 
πόδια και τους κοιλιακούς της.
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Γιατί έδιωξαν Γκότση και Πηλίδη 
από το Survivor All Star

Όλο το παρασκήνιο της αποβολής Πηλί-
δη και Γκότση στο Survivor All Star απο-
κάλυψε ο Νίκος Παρτσώλης.

Όπως είναι γνωστό ο Ηλίας Γκότσης 
κατηγορήθηκε για κλοπή φαγητού και ο 

Γιωρίκας Πηλίδης για επικοινωνία εκτός 
παιχνιδιού.

Tην ηµέρα της δηµοπρασίας των φαγη-
τών ο Τάκης κατηγόρησε τον Ηλία Γκότση 
ότι τρώει κρυφά και ότι έχει κινητό. Απέσυ-

ρε τη δεύτερη κατηγορία και η παραγωγή 
τον ρώτησε σχετικά µε την πρώτη. Λόκαλ 
(ντόπιος) παραδέχτηκε ότι δέχτηκε 300 δο-
λάρια για λογαριασµό του Γιωρίκα Πηλίδη 
αλλά και παρέδωσε µία χειρόγραφη λίστα 
µε τα «ψώνια» του Γκότση.

Η λίστα ήταν γραµµένη στα Αγγλικά 
και αναγράφονται και καπνικά προϊόντα 
και αναψυκτικά. Και εκεί πάτησε ο Γκό-
τσης για να αρνηθεί ότι παρέβη κανόνες 
για αγοραπωλησία φαγητού καθώς ισχυ-
ρίστηκε ότι δεν ξέρει Αγγλικά!

Ο Γιωρίκας Πηλίδης από την άλλη πα-
ραδέχτηκε αµέσως την παράβαση. Ο λό-
καλ όµως κλήθηκε στο συµβούλιο και έδει-
ξε τον Ηλία Γκότση ως το πρόσωπο που… 
ψώνιζε! Ο Γκότσης ρωτήθηκε 5 φορές και 
αρνήθηκε και τις 5 ότι έτρωγε όµως η πα-
ραγωγή έχει αδιάσειστες αποδείξεις.

Η
∆ανάη Μπάρκα µί-
λησε στο Πρωινό 
µας για το τηλεοπτι-
κό της µέλλον και τη 

φηµολογία που υπάρχει για το 
αν θα συνεχίσει στο Mega.

«Η σεζόν είναι τέλεια, τα 
περνάµε πολύ ωραία όπως 
ακριβώς βλέπετε, γελάµε πο-
λύ. Ούτε είµαι σε θέση να τα 
αποκαλύψω ούτε είναι η ώρα 
να τα αποκαλύψω (σ.σ. τα περί 

του συµβολαίου της). Έχω µε-
γάλη αγάπη και σεβασµό για 
το κανάλι που ανήκω και ό,τι 
είναι να γίνει θα ανακοινωθεί. 
Ο Μάρτης είναι ακόµα τίποτα, 
προς το Πάσχα θα είναι ανακοι-
νώσιµα.

Η διάθεσή µου είναι να βρί-
σκοµαι σε οµάδες που έχουµε 
κοινό όραµα, κοινή αισθητι-
κή και κοινά θέλω και σε ένα 
κανάλι που µας αγαπάει, µας 

έχει στηρίξει, µας φροντίζει 
και το φροντίζουµε, που είναι 
το Mega.

Θα σκεφτόµουν το ο,τιδή-
ποτε µπορώ να αντεπεξέλθω σε 
αυτό, δεν νοµίζω ότι µπορώ να 
τα κάνω όλα. Η δική µου διά-
θεση είναι θετική όσο περνάµε 
καλά, τώρα περνάµε πολύ καλά 
για να µπορώ να σκεφτώ κάτι 
άλλο. Ακόµα είµαστε µέσα στο 
κέφι, ξυπνάµε και ερχόµαστε 

µε χαµόγελο στη δουλειά, όλο 
αυτό είναι ευλογία και τύχη.

Το να σκεφτώ κάτι άλλο ή 
να πω κάτι άλλο θα ήταν αχα-
ριστία και δεν θέλω καθόλου 
να το ρισκάρω µε το κάρµα µου

Όσο είσαι καλά εκεί που εί-
σαι είναι πού δύσκολο να “απι-
στήσεις” κυρίως εγκεφαλικά.

Μέχρι στιγµής δηλώνω µε-
γάλη αγάπη για το Mega και 
τους ανθρώπους του» ανέφερε.

∆ΑΝΑΗ
«Όσο είσαι καλά 
εκεί που είσαι 
είναι πολύ 
δύσκολο 
να “απιστήσεις”»

Βίντεο που δείχνουν τον Χρήστο Μάστο-
ρα και τη ∆έσποινα Βανδή να έρχονται «πολύ 
κοντά», ενώ βρίσκονται στη σκηνή του νυχτερι-
νού κέντρου που εµφανίζονται, κάνουν το γύ-
ρο του διαδικτύου κι έχουν συζητηθεί έντονα.
Στα εν λόγω βίντεο, οι δυο τους έρχονται σε 
απόσταση αναπνοής, ενώ ερµηνεύουν τις επι-
τυχίες τους, µε πολλούς να νοµίζουν ότι φιλή-
θηκαν στο στόµα. Όπως ήταν αναµενόµενο, 
αυτό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, µε τον 
τραγουδιστή να φροντίζει να ξεκαθαρίσει το 
τοπίο µε µία του ανάρτηση στο Instagram.

Άλλωστε, τόσο ο ίδιος, όσο και η ∆έσποι-
να Βανδή βρίσκονται σε σχέση, πράγµα που 
φέρνει σε δύσκολη θέση τους συντρόφους 
τους, εκτός από τους ίδιους. Ο Χρήστος Μά-
στορας είναι ζευγάρι µε τη Γαρυφαλλιά Κα-
ληφώνη, ενώ όπως είναι γνωστό εδώ και πο-
λύ καιρό, η τραγουδίστρια είναι µε τον Βασίλη 
Μπισµπίκη.

Στη δηµοσίευσή του, ο Χρήστος Μάστο-
ρας θέλησε να εκφράσει την ενόχλησή του για 
την έκταση που πήρε το θέµα και να ξεκαθα-
ρίσει πως η σχέση του µε τη ∆έσποινα Βανδή 
είναι καθαρά επαγγελµατική.

Στο story του έγραψε: «Καταλαβαίνω ότι 
θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας, τα νούµερά 
σας, τα clicks σας µε ωραίους πιασάρικους τίτ-
λους. ∆εν έχω κανένα πρόβληµα και ούτε κα-
τηγορώ κανέναν, όµως το σηµερινό «θέµα» 
µε κάνει να νιώθω πολύ άβολα. Αυτό που θα 
ήθελα να γίνει κατανοητό από τον κόσµο είναι 
ότι κι εµείς κάνουµε µια δουλειά, δίνουµε µια 
ωραία παράσταση και φτιάχνουµε µια όµορ-
φη ατµόσφαιρα για να «ντύσουµε» τα βράδια 
όσων έρχονται στο Έναστρον και να περάσου-
µε όλοι υπέροχα. ∆εν υπάρχει φιλί λοιπόν, ού-
τε καπνός υπάρχει, ούτε και φωτιά. Υπάρχουν 
όµως αγάπη, εκτίµηση, σεβασµός και πολύς 
χαβαλές on stage».

Το φιλί της Βανδή
στον Μάστορα
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H
αντίδραση της Όλγας 
Τρέµη, µετά την αποκά-
λυψη του Ανδρέα Μι-
κρούτσικου για το ει-

δύλλιο µεταξύ τους στο παρελθόν, 
καταγράφηκε από κάµερα της εκπο-
µπής «Το Πρωινό» και µεταδόθηκε 
στον «αέρα», το µεσηµέρι της Τρίτης 
28 Μαρτίου.

Λίγες µέρες µετά τις λεπτοµέρειες 
για τον έρωτα που έζησαν µε τον Αν-
δρέα Μικρούτσικο να έχουν γίνει θέµα 
συζήτησης στις εκποµπές, το τηλεοπτι-
κό συνεργείο «εντόπισε»  τη δηµοσι-
ογράφο έξω από το κτίριο εταιρείας 
γνωστού site, µε το οποίο συνεργάζε-
ται. «Ενοχληθήκατε µε όσα δήλωσε ο 
κ. Ανδρέας Μικρούτσικος;» τη ρώτη-
σε η δηµοσιογράφος της εκποµπής, µε 
την ίδια να απαντά ευγενικά: «Σας ευ-
χαριστώ για την ερώτηση, αλλά δεν θα 
απαντήσω».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου το πρωί 
της Παρασκευής 24 Μαρτίου αποκά-
λυψε στην εκποµπή «Happy Day» πως 
επικοινώνησε µε την Όλγα Τρέµη. Τό-
νισε, ότι η ίδια δεν θέλει να κάνει καµία 
δήλωση σχετικά µε όσα είπε ο παρου-
σιαστής για το ερωτικό τους ειδύλλιο.

Η δηµοσιογράφος
περιέγραψε την Όλγα
Τρέµη «µουδιασµένη»
«∆εν θέλω να µιλήσω εξ’ ονόµατος της 
Όλγας Τρέµη, ούτε έχω και την άδεια. 
Το µόνο που θα σας πω αυτό που εξέ-
λαβα εγώ ως Τίνα, σε µία προσωπική 
κουβέντα, είναι ότι την άκουσα µουδια-
σµένη και σοκαρισµένη. Αυτό που εί-
µαστε όλοι µας. Εγώ που την ξέρω, δεν 
την άκουσα χαµογελαστή να διασκεδά-
ζει. Είναι ένας άνθρωπος που κατά και-
ρούς έχει δεχτεί διάφορα πυρά, γνω-
ρίζει πώς είναι όλη αυτή η κατάσταση 
και δεν θέλει περαιτέρω έκταση» είπε 
η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«∆εν εκθέτεις
έτσι µια κυρία» 
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
περιοδικό ΟΚ!, ο παρουσιαστής έκα-
νε µία αναδροµή στο παρελθόν, τότε 

που ζούσε έναν κεραυνοβόλο έρωτα 
µε τη δηµοσιογράφο.

«Ξεκίνησα για µαθηµατικός που 
έπαιρνε 20 στα αρχαία και έγινα µου-
σικός, όντας µαθηµατικός. Ήµουν ήδη 
οργανωµένος σε οµάδες της εξωαρι-
στεράς και δεν µου έδιναν διαβατήριο 
λόγω δικτατορίας να συνεχίσω µετα-
πτυχιακά, είχα πάρει υποτροφία στην 
Ινδιανάπολη. Τότε γνώρισα µέσω µί-
ας φίλης του αδελφού µου την Όλγα 
Τρέµη. Ήταν κόρη γιατρού, έµενε πά-
νω στην πλατεία Κυψέλης, ένα πάρα 
πολύ ωραίο κορίτσι» είπε αρχικά.

Στην πορεία της συνέντευξης, 
ανέφερε: «Όλη η Φωκίωνος Νέ-
γρη έλεγε ότι όταν ερχόταν να ψωνί-
σει παπούτσια σήκωνε όλη την προ-
θήκη. Ήρθε σπίτι, στο πατρικό µου, 
Κεφαλληνίας και Επτανήσου, στον 
πατέρα µου, στη µάνα µου, τότε δεν 

είχαµε φύγει από το σπίτι ακόµη. Και 
εµφανίζεται η Όλγα, κλασάτη, όµορ-
φη, εφηβοειδής, νεανική, θηλυκό 
όµως. Θυµάµαι ότι την πρώτη φορά 
παίξαµε κι ένα ποδοσφαιράκι που εί-
χα, µε την ελπίδα ότι όπως θα κάτσει, 
κάτι θα δω. ∆εν είδα όµως τίποτα. Εί-
χα ήδη µπει στο πανεπιστήµιο, εκεί-
νη θα έδινε στο Οικονοµικό της Νο-
µικής, χρειαζόταν µαθηµατικά και µου 
ζήτησαν να της κάνω µάθηµα. Και της 
έκανα σπίτι της, είχε και τηλεόραση. 
Ο πατέρας µου ήταν ένας ακραίφνης 
κοµµουνιστής τύπος που δεν ήθελε 
την τηλεόραση µε τίποτα κι εκείνη τη 
χρονιά είχε Μουντιάλ. Το είχε πάρει 
η Βραζιλία, θυµάµαι, ήταν τα τελευ-
ταία του Πελέ. Ποδοσφαιράνθρωπος 
εγώ, είπα «το τερπνόν µετά του ωφε-
λίµου», δηλαδή και τηλεόραση και 
στην Όλγα µάθηµα».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος πρό-
σθεσε στη συνέχεια: «Τώρα τι ήταν το 
τερπνόν και τι το ωφέλιµο, το αφήνω 
στη διακριτική ευχέρεια του καθενός. 
Και όπως µία µέρα περιµένω να της 
κάνω µάθηµα και µετά να δούµε τον 
αγώνα, κάνει ένα πέρασµα στο βά-
θος στον διάδροµο –θυµάµαι και το 
σπίτι της µε τη βεραντούλα- και είναι 
µε τα εσώρουχα. Αγρίεψαν τα µάτια 
µου. Σάστισα. Και µου καρφώνεται 
η ηµίγυµνη εικόνα της, µου άρεσε η 
Όλγα. Μου γίνεται έµµονη ιδέα, αλ-
λάζει όλη µου η ψυχοσύνθεση. Στις 
επόµενες δύο ηµέρες, θυµάµαι τη 
σκηνή σαν τώρα, καθόµαστε στη βε-
ράντα και της πιάνω το χέρι, ξέρεις λί-
γο συντροφικά, λίγο έτσι, και το χάι-
δευα µε κινήσεις που θα µε πέρναγε 
χελώνα, βραδύποδας εν πάση περι-
πτώσει, ίσα που της κούναγα λίγο το 

χέρι. Μέχρι που την αγκάλιασα και 
τη φίλησα. Είχαµε σχέσεις, και µάλι-
στα ήµουν και ο πρώτος άνδρας της 
Όλγας».

Κλείνοντας, είπε: «Τελικά έδωσε, 
πέτυχε και µετά την βλέπω στην κατά-
ληψη της Νοµικής, φοιτητής εγώ, φοι-
τήτρια εκείνη. Κάνω έτσι και βλέπω 
ένα µανεκέν ανάµεσά µας. Παρέµεινε 
µανεκέν. Μιλήσαµε, στενοχωρήθηκα 
κιόλας γιατί ήταν βράδυ στην κατάλη-
ψη και µπορούσε να µπει η Ασφάλεια 
και να πέσει ξύλο και σκεφτόµουν τώ-
ρα τους βάρβαρους να µου χτυπάνε, 
ας πούµε, το Ολγάκι µου το τρυφερό, 
το εύθραυστο και όµορφο. Μετά από 
πολύ καιρό πρέπει να είχα ήδη βγει 
εγώ στην τηλεόραση που εµφανίστη-
κε εκείνη».

Η τοποθέτηση
του παρουσιαστή αφού
έγινε γνωστή η σχέση τους
Μετά την δηµοσιοποίηση της συνέ-
ντευξης, ο παρουσιαστής τοποθετή-
θηκε σχετικά, στον τηλεοπτικό αέρα 
µέσα από την εκποµπή «Super Κατε-
ρίνα». Η Κατερίνα Καινούργιου τον 
ρώτησε, γιατί προχώρησε σε αυτές 
τις δηλώσεις, εκθέτοντας πιθανώς 
την δηµοσιογράφο.

«Με αυτόν τον συµπαθέστατο δη-
µοσιογράφο που µου πήρε τη συνέ-
ντευξη, έχει ένα ταλέντο. Κάναµε µια 
κουβέντα στην αρχή, δεν ήξερα ότι µε 
ηχογραφεί και τέλειωσε η συνέντευ-
ξή µας και στο τέλος µου έθεσε ένα 
τέτοιο ερώτηµα. Καταρχήν αυτά που 
γράφει είναι ακριβή, δεν άλλαξε κά-
τι. Νόµιζα ότι µιλάµε οι δυο µας, για-
τί µου λέει ξέρω ότι είχες σχέσεις και 
µέσα από αυτόν τον διάλογο του εί-
πα την ιστορία. Ένιωθα ότι αυτό ήταν 
εκτός συνεντεύξεως. Γιατί δεν δικαι-
ούµαι ότι αυτά τα πράγµατα να τα πω» 
ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Τότε η παρουσιάστρια του απά-
ντησε: «Έπαθα σοκ, ξέρεις πόσο σε 
αγαπάω, µε έχεις προστατεύσει πολ-
λές φορές, σέβεσαι τις γυναίκες. ∆εν 
µπορούσα να πιστέψω ότι είπες κά-
τι τέτοιο».

«Μουδιασμένη και σοκαρισμένη»
ΟΛΓΑ ΤΡΕΜΗ

Η αντίδραση της δηµοσιογράφου µετά τη συνέντευξη Μικρούτσικου
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Τ
ο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
Ασφάλειας Μεταφορών 
(ETSC) συνιστά πέντε 
µέτρα που η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και οι ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν για 
να υπάρξει µείωση των θανάτων από 
τροχαία ατυχήµατα. Αυτά τα µέτρα θα 
βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου 
της µείωσης κατά το ήµισυ των θανά-
των από τροχαία ατυχήµατα και των 
σοβαρών τραυµατισµών έως το 2030.

Σηµαντικό µέτρο αποφυγής των 
ατυχηµάτων είναι ο περιορισµός επι-
κίνδυνων ενεργειών όπως η υπερ-
βολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την 
επήρεια αλκοόλ- ναρκωτικών και η 
απόσπαση της προσοχής. Η οδήγη-
ση υπό την επήρεια αλκοόλ έχει µει-
ωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα 
τελευταία χρόνια, ενώ έχουν ενταθεί 
οι έλεγχοι για την ταχύτητα, τη χρή-
ση ζώνης ασφαλείας και την απόσπα-
ση της προσοχής. Σε επίπεδο ΕΕ, µια 
επικείµενη αναθεώρηση της οδηγίας 
για τη διασυνοριακή επιβολή προστί-
µων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το 
κάθε αδίκηµα που διαπράττεται από 
οδηγό σε άλλη χώρα τιµωρείται και 
τον ακολουθεί εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

∆εύτερο µέτρο είναι να αυξηθούν 
τα ποσοστά της ποδηλασίας και του 
περπατήµατος στις πόλεις. Ήδη αυ-

τά τα ποσοστά έχουν αυξηθεί σε πολ-
λές χώρες, µε τους θανάτους αυτής 
της κατηγορίας να παραµένουν στά-
σιµοι ή να έχουν αυξητική πορεία. Η 
σχέση µεταξύ των αυξηµένων ποσο-
στών ποδηλασίας και του αυξηµένου 
αριθµού θανάτων ποδηλατών πρέπει 

να αντιµετωπιστεί µε τη βελτίωση των 
υποδοµών. Η ΕΕ απαιτεί από τις µε-
γαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις να δε-
σµευτούν, ώστε να αναπτύξουν τα 
σχέδια βιώσιµης κινητικότητας.

Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος τρο-
χαίου ατυχήµατος είναι υψηλότερος 

για τους οδηγούς που µόλις πήραν το 
δίπλωµα οδήγησης. Σύµφωνα µε µια 
µελέτη ένας στους πέντε νέους οδη-
γούς τρακάρει µέσα στους πρώτους 
έξι µήνες από την στιγµή που πήρε το 
δίπλωµα. Προτείνει να θεσπιστούν 
νέοι νόµοι για τους συγκεκριµένους 

οδηγούς, οι οποίοι δεν θα επιδίδο-
νται σε επικίνδυνες δραστηριότητες 
οδήγησης, τουλάχιστον κατά τη διάρ-
κεια του πρώτου έτους από την στιγ-
µή απόκτησης του διπλώµατος. Το 
ETSC καλεί επίσης την Επιτροπή να 
µην µειώσει την ελάχιστη ηλικία για 
το δικαίωµα οδήγησης σε οποιαδήπο-
τε κατηγορία οχηµάτων. Ένα άλλο µέ-
τρο είναι η µείωση των ορίων ταχύ-
τητας µέσα στις πόλεις, που εκτός των 
άλλων θα έχει θετικό αντίκτυπο στη 
µείωση του θορύβου και των εκπο-
µπών ρύπων. Ενώ ορισµένες χώρες 
έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικές 
αλλαγές τα τελευταία χρόνια, πρέπει 
να γίνουν πολλά ακόµη βήµατα και 
από τις υπόλοιπες, προκειµένου να 
µειωθούν τα όρια ταχύτητας.

Τέλος, το 2019, η ΕΕ συµφώνη-
σε να εισαγάγει µια σειρά νέων τε-
χνολογιών ασφάλειας στα αυτοκίνη-
τα. Για αυτές αναφέρει πως τα τελικά 
τεχνικά πρότυπα που συµφωνήθη-
καν έκτοτε περιλαµβάνουν τα έξυπνα 
συστήµατα υποβοήθησης ταχύτητας 
που βασίζονται σε ενοχλητικά ηχητι-
κά σήµατα και είναι πιθανό να απε-
νεργοποιηθούν. Προτείνει αυτά να 
έχουν υποχρεωτική δράση, ενώ συνι-
στά να βγουν συστήµατα που θα ανι-
χνεύουν τις πιο κοινές µορφές από-
σπασης της προσοχής, όπως π.χ. από 
κινητά τηλέφωνα.

ΣΩΤΗΡΙΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Πέντε προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ασφάλειας 
Μεταφορών για τη µείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήµατα

Το Avenger, το πρώτο αµιγώς ηλεκτρικό µοντέλο στην ιστορία 
της Jeep, εξοπλίζεται µε νέο σύστηµα ηλεκτροκίνησης 400V.

Ο νέος ηλεκτροκινητήρας Μ3 σχεδιάστηκε µε στόχο την 
υψηλή απόδοση. Με µέγιστη ισχύ 115kW (156 ίπποι) αποδίδει 
άµεσα και µε γραµµικό τρόπο έως και 260Nm ροπής, αναφέ-
ρει η µάρκα. Την αποθήκευση και την τροφοδοσία του συστή-
µατος µε ενέργεια εξασφαλίζει µια νέα µπαταρία ονοµαστικής 
χωρητικότητας 54 kWh. Προσφέρει υψηλή ενεργειακή πυκνό-

τητα και εξαιρετική αναλογία ονοµαστικής και ωφέλιµης χω-
ρητικότητας. Συγκεκριµένα η ωφέλιµη χωρητικότητα είναι 51 
kWh, δηλαδή ποσοστό σχεδόν 95% σε σχέση µε την ονοµαστι-
κή χωρητικότητα. Αυτό οφείλεται στη σχεδίαση της µπαταρίας, 
αλλά και την αποδοτική λειτουργία του ηλεκτρικού συστήµα-
τος. Η µπαταρία του Avenger χωρίζεται σε 17 µονάδες µε συνο-
λικά 102 στοιχεία (Lithium-Ion NMC 811). 

Η κατανοµή των µονάδων στο πάτωµα του αυτοκινήτου 
είναι 65% στο πίσω µέρος και το υπόλοιπο 35% στο εµπρός 
(στο επίπεδο που βρίσκονται οι εµπρόσθιες θέσεις), έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση 
του εσωτερικού χώρου, η βέλτιστη κατανοµή των µαζών 
και το χαµηλό κέντρο βάρους. Το βάρος της µπαταρίας εί-
ναι 340 κιλά.

Η νέα µπαταρία εξασφαλίζει στο Avenger αυτονοµία 400 
χλµ. σε µικτές συνθήκες WLTP και 550 χλµ. σε αστικές συν-
θήκες. Λόγω της αντλίας θερµότητας που βρίσκεται στο βασι-
κό εξοπλισµό όλων των εκδόσεων του Avenger, σηµειώνεται 
µια αύξηση 10% της αυτονοµίας σε πολύ ψυχρές/ζεστές συνθή-
κες σε σχέση µε τα συµβατικά συστήµατα. Το ηλεκτρικό σύστη-

µα υποστηρίζει τρία προγράµµατα λειτουργίας, ECO (µε από-
δοση 60kW / 180Nm), Normal (80kW / 220 Nm) και Sport 
(115kW / 260Nm). Ανεξάρτητα από την επιλογή του οδηγού, ο 
περιορισµός της ισχύος βγαίνει αυτόµατα εκτός για πλήρη ισχύ 
σε περίπτωση kick-down. Παράλληλα µε τα τρία προγράµµα-
τα, υπάρχουν διαθέσιµα και δύο επίπεδα ανάκτησης ενέργει-
ας κατά την επιβράδυνση (Normal, -0,6m/s2, 15kw, 35 Nm και 
Plus -1,2m/s2, 45kW, 70Nm).

Με τη µέση απόσταση που καλύπτει σε καθηµερινή βάση 
ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο να είναι 30 χλµ., το Avenger µπορεί 
να ανακτήσει την απαραίτητη αυτονοµία σε µόλις 3 λεπτά µέ-
σω φορτιστή DC 100 kW. Στον ίδιο φορτιστή, το επίπεδο από το 
20% στο 80% ανεβαίνει σε µόλις 24 λεπτά. Αντίστοιχα µε φορτι-
στή AC ισχύος 11 kW, η φόρτιση (0% - 100%) διαρκεί 5,5 ώρες

Το νέο ηλεκτρικό σύστηµα δίνει τη δυνατότητα και για την 
εκµετάλλευση του εσωτερικού χώρου, µε αποτέλεσµα παρά τις 
συµπαγείς του διαστάσεις (µήκος 4,08µ.), το αµιγώς ηλεκτρικό 
Avenger να προσφέρει χώρους για πέντε επιβάτες, θέσεις για 
αντικείµενα στην καµπίνα που ξεπερνούν σε συνολική χωρητι-
κότητα τα 34 λίτρα και χώρο αποσκευών 355 λίτρων.

Με νέο σύστημα ηλεκτροκίνησης εξοπλίζεται το Jeep Avenger

AUTO/
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Τ
α κατορθώµατα-ρεκόρ 
Λιονέλ Μέσι και Αργε-
ντινής στην ευρεία φι-
λική νίκη (7-0) επί του 

Κουρασάο στο Σαντιάγκο, στα Βό-
ρεια της Αργεντινής, σύµφωνα µε 
τη ∆ιεθνή Oµοσπονδία Ιστορίας 
και Στατιστικής του Ποδοσφαί-
ρου (IFFHS).

� Η Αργεντινή έγινε η πρώτη 
οµάδα που κέρδισε τους δύο πρώ-
τους αγώνες της αµέσως µετά την 

κατάκτηση του Παγκοσµίου Κυ-
πέλλου (2-0 εναντίον Παναµά, 7-0 
εναντίον Κουρασάο) µετά τη Βρα-
ζιλία και τον θρίαµβό της το 1994 
(2-0 εναντίον Γιουγκοσλαβίας στις 
23 ∆εκεµβρίου 1994, 5-0 εναντίον 
Σλοβακίας στις 22 Φεβρουαρίου 
1995, και τα δύο φιλικά).

� Το 7-0 της Αργεντινής ενα-
ντίον του Κουρασάο είναι η µε-
γαλύτερη νίκη για την Αργεντινή 
από το φιλικό στο Χιούστον µε τη 

Βολιβία στις 9 Απριλίου 2015 (επί-
σης 7-0).

� Στην έδρα της, η Αργεντινή 
δεν είχε πετύχει τόσο µεγάλη νί-
κη από τις 8 Οκτωβρίου 1975 (11-0 
εναντίον Βενεζουέλας στη Σάντα 
Φε για το Κόπα Αµέρικα).

� Ο Λιονέλ Μέσι έγινε ο τρί-
τος παίκτης στην ιστορία που έφτα-
σε τα 100 γκολ σε εθνική οµάδα. 
Μετά τα 3 γκολ του εναντίον του 
Κουρασάο, έχει πλέον 102 µε την 

Αργεντινή (σε 174 αγώνες). Ο 
Κριστιάνο Ρονάλντο (122 γκολ σε 
198 αγώνες) και ο Αλί Ντάι (109 
σε 148 αγώνες) πέρασαν τα 100 
γκολ πριν από αυτόν.

� Ο Μέσι είναι ο µοναδικός 
παίκτης στην ιστορία της Εθνικής 
Αργεντινής που σκοράρει σε 18 
συνεχόµενα χρόνια (από το 2006 
έως το 2023).

� Και τα 3 γκολ του Μέσι ήρ-
θαν στο πρώτο ηµίχρονο. Τελευ-
ταία φορά πέτυχε χατ-τρικ στο 
πρώτο ηµίχρονο στις 22 Φεβρου-
αρίου 2020 (για Μπαρτσε-
λόνα εναντίον Έιµπαρ). 
Με την Αργεντινή δεν το 
πέτυχε αυτό ποτέ πριν.

� Ο Μέσι πέτυ-
χε το 9ο χατ-τρικ 
του µε την Αρ-
γεντινή  Σχε-
δ όν  τα  µ ι -
σά από αυτά 
(4 )  σ η µ ε ι -

ώθηκαν εναντίον οµάδων της 
CONCACAF (Γουατεµάλα, Πα-
ναµάς, Αϊτή, Κουρασάο).

�Ο Μέσι έχει πλέον ελάχιστη 
διαφορά από το παγκόσµιο ρε-
κόρ που µοιράζονται οι Κριστιά-
νο Ρονάλντο και Βίβιαν Τζον Γού-
ντγουορντ (και οι δύο σηµείωσαν 
10 χατ-τρικ σε αγώνες της εθνικής 
οµάδας).

� Από τα τελευταία 13 παιχνί-
δια του για την Αργεντινή (από το 
5-0 εναντίον της Εσθονίας στις 5 
Ιουνίου 2022), ο Μέσι βρήκε δί-

χτυα σε 12, αποτυγχάνο-
ντας να το κάνει µόνο σε 
ένα, εναντίον της Πο-

λωνίας στο Παγκό-
σµ ιο  Κύπε λ-

λο. Σε αυτά 
τα 13 παι-
χνίδια, ο 
Μέσι ση-
µ ε ί ω σ ε 
21 γκολ.

LIONEL 
MESSI 
ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΨΥΛΛΟΥ» ΚΑΙ Η  ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
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σά από αυτά 
(4 )  σ η µ ε ι -

λόνα εναντίον Έιµπαρ). 
Με την Αργεντινή δεν το 
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� Ο Μέσι πέτυ-
χε το 9ο χατ-τρικ 
του µε την Αρ-
γεντινή  Σχε-
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ντας να το κάνει µόνο σε 
ένα, εναντίον της Πο-

λωνίας στο Παγκό-
σµ ιο  Κύπε λ-

λο. Σε αυτά 
τα 13 παι-
χνίδια, ο 
Μέσι ση-
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21 γκολ.

Τούντορ: «Ο Μέσι είναι ο καλύτερος
στην ιστορία, αλλά τώρα κανείς 
δεν είναι τόσο δυνατός όσο ο Μπαπέ»
Ο προπονητής της Μαρσέιγ, 
Ιγκόρ Τούντορ, σε συνέντευ-
ξη που παραχώρησε στη γαλ-
λική εφηµερίδα «L’Equipe», 
παραδέχθηκε τον Λιονέλ Μέ-
σι ως τον καλύτερο ποδοσφαι-
ριστή όλων των εποχών, αλλά 
και τον Κιλιάν Μπαπέ ως τον 
κορυφαίο στον κόσµο αυτή τη 
στιγµή:

«Τρέφω απέραντο σεβα-
σµό για τον Λιονέλ Μέσι, ο 
οποίος για µένα είναι ο καλύ-
τερος παίκτης στην ιστορία του 
ποδοσφαίρου. Ο Νεϊµάρ είναι 
επίσης πολύ ισχυρός, αλλά σή-
µερα ο Μπαπέ είναι ο πιο δυνα-
τός στον κόσµο και η οµάδα δεν 
είναι καθόλου ίδια µε ή χωρίς 
αυτόν. Όταν δεν αγωνίστηκε, 

τους νικήσαµε (2-1, στη φάση 
των «16» του Κυπέλλου Γαλ-
λίας). Έπαιξε στο πρωτάθληµα 
και χάσαµε 3-0» τόνισε χαρα-
κτηριστικά ο 44χρονος Κροά-
της προπονητής της Μαρσέιγ, 
η οποία βρίσκεται στη 2η θέση 
του πρωταθλήµατος, έξι βαθ-
µούς πίσω από την Παρί Σεν 
Ζερµέν, 10 αγωνιστικές πριν 
από την ολοκλήρωση της σεζόν.

«Είναι ένα δύσκολο πρω-
τάθληµα, όπου πρέπει να πα-
λεύεις για κάθε βαθµό. Θα 
προσπαθήσουµε να κερδίζου-
µε κάθε παιχνίδι και στο τέλος 
θα δούµε πού βρισκόµαστε» εί-
πε ο Τούντορ, ο οποίος κάθησε 
στον πάγκο του ΠΑΟΚ στη δι-
άρκεια της σεζόν 2015-16.
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Α
πό το θρίαµβο (3-2)του 
Βελγίου στο φιλικό της 
Κολονίας απέναντι στη 
Γερµανία, στον τερµατι-

σµό του αήττητου προκριµατικού σε-
ρί της  «άσφαιρης» Ισπανίας στη Γλα-
σκώβη (2-0), και από τον Λουίς ντε Λα 
Φουέντε στον Σκοτ ΜακΤόµινεϊ, αυ-
τά είναι τα σηµεία που χαρακτήρισαν 
τις δυο χθεσινές κορυφαίες αναµετρή-
σεις, Γερµανίας-Βελγίου και Σκωτίας-Ι-
σπανίας, σύµφωνα µε τη  ∆ιεθνή Oµο-
σπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του 
Ποδοσφαίρου (IFFHS):
� Το Βέλγιο νίκησε τη Γερµανία (3-
2) για πρώτη φορά µετά το 1954, όταν 

κέρδισε µε 2-0 σε φιλικό στις Βρυξέλ-
λες.
�  Ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη του 
Βελγίου επί της Γερµανίας εδώ και 113 
χρόνια. Η προηγούµενη χρονολογείται 
στις 16 Μαΐου 1910 (3-0 σε φιλικό που 
έγινε στο Ντούισµπουργκ).
� Το Βέλγιο έγινε η πρώτη οµάδα που 
σκόραρε 2 γκολ εναντίον της Γερµανί-
ας επί γερµανικού εδάφους στα πρώτα 
10 λεπτά ενός αγώνα (Καράσκο στο 6΄ 
και Λουκάκου στο 9΄) από τις 12 Νοεµ-
βρίου 1939 (κόντρα στην Τσεχοσλοβα-
κία, γκολ του Γιόζεφ Μπικάν στο 6΄ και 
Άντοιν Πουκ στο 8΄).
l Συνολικά, η Γερµανία δεν είχε δε-

χθεί 2 γκολ στα πρώτα 10 λεπτά ενός 
αγώνα από την 1η Μαρτίου 2006, στη 
Φλωρεντία εναντίον της Ιταλίας (ο Τζι-
λαρντίνο σκόραρε στο 4́  και ο Λούκα 
Τόνι στο 7΄).
l Ο Νίκλας Φίλκρουγκ (ο οποίος ση-
µείωσε το πρώτο από τα γερµανικά 
γκολ εναντίον του Βελγίου) έγινε ο 
πρώτος παίκτης της εθνικής Γερµανί-
ας τον 21ο αιώνα που σηµείωσε έως 
και 6 γκολ στα 6 παιχνίδια του.
l Αυτό το γκολ του ήταν επίσης το 4ο 
συνεχόµενο γκολ της Γερµανίας που 
πέτυχε ο ίδιος. Ο τελευταίος που ση-
µείωσε 4 διαδοχικά γκολ στη Γερµανία 
ήταν ο Κέβιν Κουράνι το 2004.

l Η Ισπανία τερµάτισε το αήττητο της 
σειράς των 19 προκριµατικών Euro, 
χάνοντας 0-2 από τη Σκωτία.
l Η Ισπανία έχει χάσει µόνο 1 από 
τους προηγούµενους 10 αγώνες της 
εναντίον της Σκωτίας σε όλες τις δι-
οργανώσεις (συµπεριλαµβανοµένων 
των φιλικών). Συνέβη τον Νοέµβριο 
του 1984 σε προκριµατικό Παγκόσµιο 
Κύπελλο (1-3).
l Η Ισπανία δεν είχε χάσει αγώνα µε 
διαφορά πάνω από 1 γκολ εδώ και 7 
χρόνια (0-2 εναντίον Ιταλίας στη φάση 
των 16 του Euro 2016). ∆εν το είχε κά-
νει σε προκριµατικά Euro/World Cup 
από το 0-2 εναντίον της Σουηδίας στις 

7 Οκτωβρίου 2006.
l Πριν τον αγώνα εναντίον της Σκωτί-
ας, η Ισπανία δεν έφυγε από το γήπεδο 
χωρίς γκολ σε 39 συνεχόµενα προκρι-
µατικά του Euro. Ο τελευταίος αγώνας 
χωρίς γκολ αναφέρθηκε µόλις εναντί-
ον της Σουηδίας το 2006.
l Ο Λουίς ντε λα Φουέντε είναι ο 
πρώτος Ισπανός προπονητής που έχα-
σε τον πρώτο του εκτός έδρας αγώνα 
στην Ισπανία µετά τον Βιθέντε Μιέρα 
τον Σεπτέµβριο του 1991 (0-2 εναντί-
ον Ισλανδίας, επίσης σε προκριµατικό 
Euro).
l Ο Σκοτ ΜακΤόµινεϊ έγινε ο πρώ-
τος Σκωτσέζος παίκτης που σηµείωσε 
γκολ εναντίον της Ισπανίας µετά τον 
Μο Τζόνστον σε προκριµατικό Παγκό-
σµιο Κύπελλο τον Νοέµβριο του 1984.
l Ο ΜακΤόµινεϊ είναι ο πρώτος παί-
κτης που σηµείωσε 2+ γκολ εναντίον 
της Ισπανίας σε προκριµατικό για Πα-
γκόσµιο Κύπελλο/EURO από τις 6 Σε-
πτεµβρίου 2006, όταν ο Ντέιβιντ Χέιλι 
σηµείωσε χατ-τρικ για τη Βόρεια Ιρλαν-
δία (3-2).
l Ήταν το 2ο «ζευγάρι γκολ» του Μακ 
Τόµινεϊ για τη Σκωτία σε 4 ηµέρες (ση-
µείωσε 2 γκολ και εναντίον της Κύ-
πρου). Και στις 37 προηγούµενες συµ-
µετοχές του, έχει πετύχει µόνο 1 γκολ.
l Ο ΜακΤόµινεϊ µοιράζεται τώρα τη 
2η θέση µε τον Κριστιάνο Ρονάλντο 
στην κατάταξη των σκόρερ των προ-
κριµατικών του Euro (4 γκολ για τον 
καθένα). Ο Ράσµους Χόιλουντ (∆α-
νία) προηγείται µε 5.

αναμονής του Βελγίου
και το τέλος του σερί
της «άσφαιρης» Ισπανίας

ΤΑ 113
ΧΡΟΝΙΑ... 

Ο Γάλλος Αρσέν Βενγκέρ και ο Σκωτσέζος Άλεξ Φέργκιου-
σον είναι οι πρώτοι προπονητές που εισήχθησαν στο «Hall of 
Fame» της Premier League για τα κατορθώµατά τους µε την 
Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντίστοιχα, όπως 
ανακοίνωσε η Premier League. 

Οι δύο εµβληµατικοί προπονητές, που πέρασαν πολλά 
χρόνια µε τους «κανονιέρηδες» και τους «κόκκινους διαβό-
λους», διασταύρωσαν τα ξίφη τους για 15 χρόνια, που ση-
µαδεύτηκαν τόσο από την ισχυρή µεταξύ τους αντιπαλότητα 
όσο και από τον αµοιβαίο σεβασµό τους.

Ο Σερ Άλεξ παρέµεινε για 26 χρόνια στον πάγκο της Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία, πριν από αυτόν, δεν είχε φτά-
σει στην κατάκτηση του πρωταθλήµατος µετά από το 1967. Ο 
προπονητής που έχει τους περισσότερους τίτλους στην ιστο-
ρία της Premier League (13), αποχώρησε το 2013.

«Είναι τιµή µια τέτοια αναγνώριση», είπε ο 81χρονος 
πρώην προπονητής. «Αλλά δεν αφορά µόνο εµένα ως άν-

θρωπο. Είναι επίσης η ανταµοιβή για τη δουλειά που έγινε 
στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο δεσµός που δηµιουργήθηκε 
όλα αυτά τα χρόνια. Είµαι περήφανος για τον σύλλογο, τους 
προπονητές και τους παίκτες µου», πρόσθεσε.

Ο αντίπαλός του Αρσέν Βενγκέρ έφτασε στο Λονδίνο το 

1996, ως ένας από τους πρώτους ξένους προπονητές στην 
Αγγλία. Έφυγε από την Άρσεναλ το 2018, έχοντας αφήσει 
το στίγµα του εκεί και έφερε επανάσταση στο παιχνίδι, αξιο-
ποιώντας την επιστήµη και τη διαιτολογία για να εφαρµόσει 
µια πιο επαγγελµατική προσέγγιση.

Από πλευράς παιχνιδιού, ο 73χρονος Γάλλος, τώρα επι-
κεφαλής ανάπτυξης στη FIFA, έχει προωθήσει ελκυστικό 
και επιθετικό ποδόσφαιρο χάρη σε πολλούς άγνωστους παί-
κτες τους οποίους έχει αναδείξει, όπως ο Τιερί Ανρί ή ο Πα-
τρίκ Βιεϊρά. Το 1997-98, στην πρώτη του πλήρη σεζόν, κέρ-
δισε τον πρώτο του τίτλο πρωταθλήµατος. Το 2003-2004 οι 
«κανονιέρηδες» έµειναν αήττητοι όλη τη σεζόν.

«Το να µοιράζοµαι όλα αυτά µε τον Σερ Άλεξ είναι µεγά-
λη τιµή για µένα», αντέδρασε. «Είµαστε σαν δύο πυγµάχοι. 
Παλέψαµε και περπατήσαµε µαζί. Στο τέλος υπάρχει σεβα-
σµός. Αυτή θα είναι µία ευκαιρία να συναντηθούµε, να πιού-
µε καλό κρασί και να θυµηθούµε τους παλιούς µας αγώνες».

Premier League: Στο Hall of Fame οι Φέργκιουσον και Βενγκέρ 



∆
εδοµένα από τις πρώ-
τες ηµέρες της πανδη-
µίας της COVID-19 
που µεταφορτώθηκαν 

για λίγο σε µια παγκόσµια βάση 
δεδοµένων από Κινέζους επιστή-
µονες, δίνει κρίσιµες πληροφορί-
ες για την προέλευσή της, περι-
λαµβανοµένης µιας αγοράς ζώων 
στην κινεζική πόλη Ουχάν, ανέφε-
ραν ερευνητές.

Ο ιός ταυτοποιήθηκε για πρώ-
τη φορά στην Ουχάν τον ∆εκέµ-
βριο του 2019, µε πολλούς να υπο-
ψιάζονται ως πηγή την αγορά 
ζωντανών ζώων Χουανάν, πριν 
εξαπλωθεί σε όλο τον κόσµο και 
σκοτώσει επτά εκατοµµύρια αν-
θρώπους.

Οι επιστήµονες δηµοσιοποίη-
σαν µια έκθεση πριν από την αξιο-
λόγησή της από οµότιµους στη βά-
ση της δικής τους ερµηνείας των 
δεδοµένων χθες ∆ευτέρα, έπειτα 
από διαρροές στα ΜΜΕ την πε-
ρασµένη εβδοµάδα και µια συνά-
ντηση µε τον Παγκόσµιο Οργανι-
σµό Υγείας, που κάλεσε την Κίνα 
να δώσει στη δηµοσιότητα περισ-
σότερες πληροφορίες.

Τα δεδοµένα από το Κινεζι-
κό Κέντρο Ελέγχου και Πρόλη-
ψης Ασθενειών (CDC) δεν είναι 
πλέον διαθέσιµα στη βάση δεδο-
µένων GISAID όπου εντοπίστη-

καν από τους επιστήµονες. Περι-
ελάµβαναν νέες αλληλουχίσεις 
του ιού SARS-CoV-2 και επιπρό-
σθετα γονιδιωµατικά δεδοµένα 
στη βάση δειγµάτων που ελήφθη-
σαν από την αγορά ζωντανών ζώ-
ων στην Ουχάν το 2020, σύµφω-
να µε τους επιστήµονες που είχαν 
πρόσβαση σε αυτά.

Οι αλληλουχίσεις έδειξαν πως 
τα σκυλιά ρακούν και άλλα ζώα 
ευάλωτα στον κορονοϊό είχαν πα-
ρουσία στην αγορά και ενδέχεται 
να είχαν µολυνθεί, παρέχοντας 
ένα νέο στοιχείο στη αλυσίδα µε-
τάδοσης που έφθασε τελικά στους 
ανθρώπους, ανέφεραν.

«Αυτό προστίθεται στο σώ-
µα των αποδείξεων που ταυτοποι-
ούν την αγορά Χουανάν ως τον τό-
πο µεταπήδησης του Sars-CoV-2 
και το επίκεντρο της πανδηµίας 
COVID-19», σύµφωνα µε την έκ-

θεση. Την έκθεση υπογράφουν 
συγγραφείς περιλαµβανοµένων 
των Μάικλ Γουόροµπεϊ του Πανε-
πιστηµίου της Αριζόνα Κρίστιαν 
Άντερσεν του Scripps Research 
στη Λα Τζόλα της Καλιφόρνιας 
και Φλοράνς Ντεµπάρ του Πανε-
πιστηµίου της Σορβόνης στο Πα-
ρίσι, που είχαν πρόσβαση στα δε-
δοµένα.

Σε σύγκριση µε τις πληροφο-
ρίες που διέρρευσαν την περασµέ-
νη εβδοµάδα, η έκθεση προσθέτει 
περισσότερες λεπτοµέρειες για άλ-
λα ζώα που είχαν παρουσία στην 
αγορά και δείχνει επίσης πως ορι-
σµένα από τα θετικά στον SARS-
CoV-2 περιβαλλοντικά δείγµατα 
είχαν περισσότερο ζωικό παρά αν-
θρώπινο γενετικό υλικό σε αυτά, 
το οποίο όπως λένε οι επιστήµονες 
συνάδει µε τη µόλυνση των ζώων.

Αξιωµατούχοι του Παγκόσµι-
ου Οργανισµού Υγείας δήλωσαν 
την περασµένη εβδοµάδα πως οι 
πληροφορίες δεν είναι οριστικές 
αλλά αποτελούν όντως ένα νέο 
στοιχείο στην έρευνα σχετικά µε 
την προέλευση της COVID και θα 
πρέπει να διαµοιραστούν αµέσως.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ έχει πει 
προηγουµένως πως όλες οι υπο-
θέσεις για την προέλευση της 

COVID-19 παραµένουν στο τρα-
πέζι, περιλαµβανοµένης εκείνης 
σύµφωνα µε την οποία ο ιός ξέφυ-
γε από εργαστήριο υψηλής ασφα-
λείας στην Ουχάν που µελετά επι-
κίνδυνα παθογόνα.

Η Κίνα αρνείται οποιαδήποτε 
τέτοια διασύνδεση. Ο ΠΟΥγείας 
έχει πει επίσης πως τα περισσότε-
ρα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν 
προς το ότι ο ιός προήλθε από 
ζώα, πιθανόν τις νυχτερίδες.

Το κινεζικό CDC δεν ήταν 
άµεσα διαθέσιµο για σχόλια. Τη 
∆ευτέρα, όταν ρωτήθηκε από το 
Reuters γιατί τα δεδοµένα εµφα-
νίστηκαν πρώτα διαδικτυακά και 
µετά εξαφανίστηκαν και αν οι πλη-
ροφορίες θα διαµοιραστούν τελι-
κά, ο εκπρόσωπος του κινεζικού 
υπουργείου Εξωτερικών Ουάνγκ 
Ουενµπίν παρέπεµψε τους δηµο-
σιογράφους στις «αρµόδιες αρχές» 
χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού 
ΥΠΕΞ είπε πως η Κίνα «πάντο-
τε υποστήριξε και συµµετείχε σην 
παγκόσµια επιστηµονική συνερ-
γασία για τον εντοπισµό της πη-
γής» και θα συνεχίσει να το κάνει, 
αλλά είπε πως η διεθνής επιστη-
µονική κοινότητα πρέπει επίσης να 
µοιραστεί «την έρευνά της για την 
προέλευση του ιού από άλλες πε-
ριοχές του κόσµου µε την Κίνα».
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Ο θόρυβος του δρόμου αυξάνει την αρτηριακή πίεση

Νέα δεδοµένα 
από την Κίνα 

και αγορά ζώων 
δίνουν κάποια 

στοιχεία 

Ο θόρυβος στους δρόµους σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο 
υπέρτασης, σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσιεύτηκε στο πε-
ριοδικό του Αµερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας «JACC: 
Advances». Τα ευρήµατα αυτά κάνουν επιτακτική την ανά-
γκη λήψης µέτρων δηµόσιας υγείας για τη µείωση της έκθε-
σης στον θόρυβο.

Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει σύνδεση µεταξύ 
της θορυβώδους οδικής κυκλοφορίας και του αυξηµένου 
κίνδυνου υπέρτασης, ωστόσο δεν ήταν σαφές εάν ο θόρυ-
βος ή η ατµοσφαιρική ρύπανση παίζουν µεγαλύτερο ρό-
λο. Η νέα έρευνα δείχνει ότι η έκθεση στο θόρυβο της οδι-
κής κυκλοφορίας είναι που µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 
υπέρτασης.

Για την έρευνα οι επιστήµονες χρησιµοποίησαν δεδοµέ-
να της βρετανικής βιοϊατρικής βάσης δεδοµένων Biobank 
UK, που εξετάζουν τα αποτελέσµατα για την υγεία µε την 
πάροδο του χρόνου. Ανέλυσαν δεδοµένα για περισσότερα 
από 240.000 άτοµα ηλικίας 40-69 ετών που ξεκίνησαν χω-
ρίς υπέρταση. Εκτίµησαν τον θόρυβο της οδικής κυκλοφο-
ρίας µε βάση τη διεύθυνση κατοικίας και ένα ευρωπαϊκό ερ-
γαλείο µοντελοποίησης, την Κοινή Μέθοδο Αξιολόγησης 
Θορύβου. Χρησιµοποιώντας δεδοµένα παρακολούθησης 
κατά µέσο όρο 8,1 ετών, εξέτασαν πόσοι άνθρωποι εµφά-

νισαν υπέρταση. Όχι µόνο διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι 
που ζούσαν κοντά σε θόρυβο οδικής κυκλοφορίας είχαν 
περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν υπέρταση, αλ-
λά βρήκαν επίσης ότι το ρίσκο αυξανόταν παράλληλα µε το 
επίπεδο του θορύβου. Αυτές οι συσχετίσεις ίσχυαν ακόµα 
και όταν οι ερευνητές συµπεριέλαβαν την έκθεση σε λεπτά 
σωµατίδια και διοξείδιο του αζώτου. Ωστόσο, τα άτοµα που 
είχαν υψηλή έκθεση τόσο στον θόρυβο της κυκλοφορίας 
όσο και στην ατµοσφαιρική ρύπανση είχαν τον υψηλότερο 
κίνδυνο υπέρτασης, γεγονός που δείχνει ότι η ατµοσφαιρι-
κή ρύπανση παίζει επίσης ρόλο.

Οι ερευνητές σηµειώνουν ότι η χάραξη πολιτικής δηµό-
σιας υγείας, όπως η θέσπιση και η εφαρµογή αυστηρότε-
ρων κατευθυντήριων γραµµών για τον θόρυβο, η βελτίω-
ση των οδικών συνθηκών και η επένδυση σε πιο αθόρυβα 
οχήµατα, µπορεί να µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του 
θορύβου από την οδική κυκλοφορία.

COVID-19 
Tελικά, από πού προήλθε η πανδημία;



Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Απριλίου 2023 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY PRESSFR
EE

Στις 4 ο Ερµής περνάει στον Ταύρο, φέρνοντάς σας αντιµέτωπους µε την πραγµατικότητα και κάνοντάς σας περισσότερο ρεαλιστές. Θα έχετε την ευκαιρία να 
αναπτύξετε τις ιδέες και τις σκέψεις σας, αλλά και να βρείτε εναλλακτικές λύσεις σε ότι σας απασχολεί. Στις 6 η Πανσέληνος στο Ζυγό, βγάζει στην επιφάνεια 
εγωιστικές συµπεριφορές και ακραίες απαιτήσεις. Υπάρχει δυσκολία στο να αποκατασταθούν οι ισορροπίες, καθώς απρόσµενες εντάσεις θα φέρνουν ανα-
στάτωση σε προσωπικές και επαγγελµατικές σχέσεις. Περισσότερο επηρεάζονται τα ζώδια του παρορµητικού σταυρού (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερως).

Απρόσμενες εντάσεις θα φέρνουν αναστάτωση σε σχέσεις

ΚΡΙΟΣ
Εάν πράγµατι επιθυµείτε να έρθετε πιο κοντά 
µε το έτερον σας ήµισυ, αφήστε στην άκρη τη 
διαλλακτικότητα και τον εγωκεντρισµό που 
σας χαρακτηρίζει και µη θεωρείτε πως σω-
στοί είστε µόνο εσείς, ενώ ο σύντροφός σας 
έχει λάθος, οπότε δεν µπαίνετε καν στον κό-
πο να συζητήσετε µαζί του. Προσπαθήστε να 
βρείτε τις απαιτούµενες ισορροπίες στη σχέση 
σας και να τις τηρήσετε για να µην πιέζεστε και 
για να µπορέσετε να πάρετε αποφάσεις που 
θα αφορούν το συναισθηµατικό σας µέλλον. 

ΤΑΥΡΟΣ
Εάν πιστεύετε πως για να αποφασίσετε τι 
πραγµατικά θέλετε, πρέπει να βγείτε από την 
καθηµερινότητα, τολµήστε ένα µικρό ταξίδι, 
µια που και τα οικονοµικά σας δεν επιτρέπουν 
κάτι περισσότερο. Για να νιώσετε καλύτερα µε 
τον εαυτό σας, βρείτε λίγο χρόνο για να απο-
µονωθείτε. Κατασταλάξτε στα συναισθήµατά 
σας και µην τα βάζετε µε ανθρώπους που δε 
σας φταίνε. Φροντίστε να δηµιουργήσετε γε-
ρές βάσεις σε ότι ξεκινήσετε τώρα, επειδή η 
αρχή είναι το ήµισυ του παντός.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Μην επιχειρήσετε µεγάλα οικονοµικά ανοίγ-
µατα, γιατί δε θα µπορέσετε να αντεπεξέλθε-
τε στο µέλλον. Για να µην ταλαιπωρηθείτε χω-
ρίς ουσιαστικό λόγο, βάλτε όρια σε όσους σας 
περιστοιχίζουν. Παρακολουθήστε σεµινάρια, 
εάν θέλετε να εµπλουτίσετε τις επαγγελµατι-
κές σας γνώσεις. Από το να επωµίζεστε όλο το 
βάρος του εργασιακού σας χώρου, φροντίστε 
να εκπαιδεύσετε και τους άλλους γύρω σας. 
Βάλτε στη ζωή σας περισσότερο πάθος και δι-
οχετεύστε το στην προσωπική σας ζωή. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κάποιες λεπτοµέρειες στη συµπεριφορά του 
γύρω σας µπορεί να σας αποκαρδιώνουν, 
αλλά και εσείς µη δίνετε πια τόση σηµασία. 
Μη βιάζεστε να προχωρήσετε τόσο γρήγορα 

στη σχέση σας, αφού όσο πιο αργά πάτε τό-
σο πιο σίγουρη και πιο σταθερή θα γίνει. Κά-
ντε κάποιες υποχωρήσεις τώρα που βλέπετε 
ότι ορισµένα από τα αγαπηµένα σας πρόσω-
πα, βασανίζονται από διάφορα προβλήµατα. 
Οργανώστε έτσι το χρόνο που απαιτεί η εργα-
σία σας, ώστε να βρίσκεται πιο δηµιουργικές 
ενασχολήσεις.

ΛΕΩΝ
Προσέξτε τη συµπεριφορά σας απέναντι 
στους άλλους, γιατί σήµερα µέση λύση δεν 
υπάρχει και ή θα αγαπηθείτε παράφορα ή 
θα µισηθείτε θανάσιµα. Η ένταση µε τους συ-
νεργάτες σας εξακολουθεί α υπάρχει, επειδή 
τα θέλετε όλα δικά σας και δε δείχνετε διάθε-
ση να υποχωρήσετε σε τίποτα. Μπορεί ο σύ-
ντροφός σας να µη βρίσκεται σε καλή φάση 
µε εσάς και να πρέπει να το στηρίξετε, γι’ αυ-
τό εξισορροπήστε τις ανάγκες και τις επιθυµί-
ες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Παρά τις εντάσεις που θα υπάρχουν, ανήκε-
τε στους τυχερούς και πολλά από τα όνειρά 
σας θα δείτε να γίνονται πραγµατικότητα και 
να προχωρούν µε τάχιστους ρυθµούς. Φρο-
ντίστε να είστε πιο προσεκτικοί µε τις επιλογές 
σας σε σχέδια και οικονοµικές επεκτάσεις, κα-
θώς τα επαγγελµατικά σας θα βρίσκονται για 
άλλη µια φορά στο µάτι του κυκλώνα. Επει-
δή εσείς λατρεύετε τα ταξίδια και τις συνεχείς 
µετακινήσεις, φροντίστε να τα χορτάσετε, µε 
βασική προϋπόθεση να έχετε βρει την κατάλ-
ληλη παρέα.

ΖΥΓΟΣ
Οι αδέσµευτοι είναι πιθανόν να δείτε να καρ-
ποφορεί µια σχέση µέσα στον επαγγελµατι-
κό σας χώρο και είναι σκόπιµο να αποβάλετε 
όσο µπορείτε το άγχος που σας έχει καταβά-
λει τον τελευταίο καιρό, για να µην τη χάσετε. 
Ανεβαίνει η λίµπιντό σας και σας προσφέρει 
άπειρες ερωτικές στιγµές και δεν αποκλείε-
ται πολλοί από εσάς να σκεφτείτε το ενδεχό-
µενο µιας συγκατοίκησης ή επισηµοποίηση 
της σχέσης σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
 Όσο και αν προσπαθήσετε αυτό το µήνα να 
αποφύγετε τις εντάσεις, δε θα το καταφέρετε 
και σας επιφυλάσσονται πολλές και διάφορες 
εκπλήξεις, όχι απαραίτητα δυσάρεστες. Ανα-
ζητήστε καινούριους τρόπους προσέγγισης 
για να µη χάσετε κάποια αγαπηµένα σας πρό-
σωπα από κοντά σας και δώστε όλο το βάρος 
στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Το πιο πιθα-
νό είναι να ερωτευθείτε κεραυνοβόλα και να 
ξεκινήσετε µια σχέση γεµάτη ένταση και πά-
θος, αλλά προσέξτε, γιατί ίσως να µην έχει τη 
διάρκεια που θέλατε. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι εντάσεις που θα κυριαρχούν στο οικογενει-
ακό σας περιβάλλον, δε θα σας επιτρέψουν να 
σκεφτείτε σωστά και να πάρετε κρίσιµες απο-

φάσεις για τα θέµατα που σας απασχολούν. 
Πριν κλείσετε συµφωνίες και πριν βάλετε τις 
τελικές υπογραφές, µελετήστε για άλλη µια 
φορά τους όρους των συµβολαίων που πρέ-
πει να υπογράψετε. Μην τα βάζετε συνέχεια 
µε τον εαυτό σας για όσες αναποδιές σας τυ-
χαίνουν στον επαγγελµατικό σας χώρο , ενώ 
ίσως να είναι συνυπεύθυνοι και κάποιοι συ-
νεργάτες σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
∆ώστε χρόνο στον εαυτό σας να συνηθίσει 
τη νέα τάξη πραγµάτων που έχει διαµορφω-
θεί στη ζωή σας και µην τον πιέζετε για θε-
αµατικές αλλαγές. Βρίσκεστε σε µια ιδιαίτε-
ρα δηµιουργική περίοδο της ζωής σας και οι 
φίλοι σας είναι κοντά σας για να προωθή-
σουν µαζί µε εσάς κάθε µακρόπνοο σχέδιό 
σας. Μην παγώνετε µε αριστοτεχνικό τρόπο 
τις προσπάθειες που κάνει ο σύντροφός σας 
για να ξεπεράσετε τα προβλήµατα.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Μόνο αν εξηγήσετε στο σύντροφό σας σε 
ποια σηµεία είναι συνεχίζετε να δυσκολεύε-
στε, θα σταµατήσει να κάνει σενάρια. Η σχέ-
ση σας υποφέρει άδικα, γιατί στην ουσία δε 
σας χωρίζει τίποτα, απλά έχετε και οι δύο άλ-
λα πράγµατα στο µυαλό σας. Εάν µπορείτε, 
ξεφύγετε µε ένα ταξίδι έστω και για λίγο, για-
τί το άγχος που έχετε από τα εργασιακά σας 
θέµατα, το µεταδίδετε στη σχέση σας.

ΙΧΘΥΣ
 Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε ρόλους και να 
µην αφήσετε όπως συνήθως τους άλλους να 
εκδηλώνονται πρώτοι στις συναισθηµατικές 
σας σχέσεις. Εάν συµβαίνουν κάποια πράγ-
µατα στο σπίτι ή στη δουλειά σας, µην τα χά-
νετε και πανικοβάλλεστε. Προσωρινό φόρτο 
στην εργασία σας, µπορεί να δηµιουργήσουν 
αλλαγές στα σχέδιά σας. Στη βάση της σχέ-
σης σας δεν υπάρχουν προβλήµατα και εντά-
σεις. Στην ουσία, ότι έχετε είναι ότι µεταφέρε-
τε από τον εργασιακό σας χώρο.

STAR WARS/1-7/4

Από τη
Άντα Λεούση

Αριθµολόγος 
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος

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

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

3131
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