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 «Η συνεργασία
με την 

κυβέρνηση 
είναι 

εξαιρετική»
■ Σελ. 20-21

A. Κωνσταντάτος:
Γιατι ο Αλέξης 

πατάει
συνέχεια τα...
κορδόνια του

Γ. Καντέλης:
Μπαράζ

πρωτοβουλιών για
τους πολίτες από

την Κυβέρνηση

■ Σελ. 8-9

■ Σελ. 6-7

■ Σελ. 10-11
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΜΑ, ΤΙ ∆ΙΑΒΟΛΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 
Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ;

ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ
ΥΦΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

το εκλογικό αποτέλεσματο εκλογικό αποτέλεσματο εκλογικό αποτέλεσμα

ΟΙ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
∆ΕΝ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ 

Το ένα ανήκουστο έγκλημα διαδέχεται το άλλο, θαρρείς 
με τέλειο χρονικό συντονισμό. Με το που ολοκληρώνεται
η καταβύθιση όλων μας στις λεπτομέρειες της μιας 
φρικτής υπόθεσης, πάνω που πάμε να ανασάνουμε 
καταναλώνοντας φυσιολογικές ειδήσεις, σκάει η επόμενη 
τρομακτική ιστορία, που από την πρώτη μέρα της μοιάζει 
πολύ χειρότερη από την προηγούμενη...

■ Σελ. 12-13

Γράφει ο ∆ηµήτρης Καµπουράκης

ΦΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΟ

Ο Μπάµπης έπαιζε θέατροΒιασµός 12χρονης

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Γηροκοµείο του θανάτου 

Η Πισπιρίγκου σκότωσε τα παιδιά της «Ξύρισαν» τον πατέρα Αντώνιο 
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Κ
ανονικά θα παραστεί ο Γρηγόρης 
∆ηµητριάδης, τη ∆ευτέρα (28/11), 
στη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Θεσµών και ∆ιαφάνειας για την 

υπόθεση των παρακολουθήσεων, επιβεβαιώ-
νοντας πως δεν πρόκειται να κρυφτεί από τί-
ποτα και από κανέναν, όπως προκλητικά υπο-
στηρίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. 

Όπως είναι γνωστό, τα τρία κόµµατα της 
αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ - 
ΚΚΕ κατέθεσαν κοινό αίτηµα για να κληθούν 
στην Επιτροπή τέσσερα κοµβικά πρόσωπα, 
επικαλούµενα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν. 
Τα τέσσερα πρόσωπα είναι: Ο πρώην Γενικός 
Γραµµατέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης 
∆ηµητριάδης, οι εκπρόσωποι των εταιρειών 
που εµπλέκονται µε το Predator, Γιάννης Λα-
βράνος (Krikel) και Φέλιξ Μπίτσιος (Intellexa), 
καθώς και ο Ταλ Ντίλιαν, ο Ισραηλινός ιδρυτής 
της Intellexa.  Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν οι κληθέντες ξε-
καθαρίσουν το αν θα παραστούν ή όχι έσπευσε 
να ανοίξει θέµα βίαιης προσαγωγής τους.

Σύµφωνα µε κοινοβουλευτικές πηγές η 
Επιτροπή δεν έχει δικαίωµα, βάσει του Κανο-
νισµού της Βουλής, να διατάξει τη βίαιη προ-
σαγωγή, καθώς δεν πρόκειται για διαδικα-
σία εξέτασης µαρτύρων, αλλά για διαδικασία 
ακρόασης. Την ίδια ώρα, όµως, το κόµµα της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης, εξέφρασε την 
άποψη ότι πρέπει να προσέλθουν υποχρεω-
τικώς στη συνεδρίαση και πως δεν µπορεί να 
γίνει δεκτή η δια υποµνήµατος εξέτασή τους.

Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι το µόνο πο-
λιτικό πρόσωπο από τους 4, ο Γρηγόρης ∆η-
µητριάδης, έχει κάνει σαφές εξ αρχής ότι δεν 
έχει σκοπό να κρυφτεί και θα προσέλθει κα-
νονικά στην επιτροπή για να δώσει τις δέου-
σες διευκρινίσεις. 

Κυµατοθραύστης
εντός και εκτός Μαξίµου
O Γρηγόρης ∆ηµητριάδης, είναι γεγονός, 
ότι λείπει από τη διακυβέρνηση της χώρας, 
αφού του πιστώνεται από ανθρώπους εντός 
και εκτός κυβέρνησης που συνεργάστηκαν 
µαζί του η ταχύτητα στην διεκπεραίωση των 
υποθέσεων που αναλάµβανε. 

Άλλωστε, τα µηνύµατα που πήρε η εφη-
µερίδα µας για το θέµα της πρώτης σελίδας 
της περασµένης εβδοµάδας και το ρεπορτάζ 
για τον πρώην Γενικό Γραµµατέα του Πρωθυ-
πουργού, ήταν θετικά και οι αντιδράσεις των 
αναγνωστών µας ήταν θετικές προς το πρόσω-
πό του. Η παραίτηση του και η αποµάκρυνση 

από το Μέγαρο Μαξίµου πριν περίπου τρεις 
µήνες αποτέλεσε ένα σοκ. Εντός και εκτός κυ-
βέρνησης. Ίσως, όχι για τον ίδιο. Ο Γρηγόρης 
∆ηµητριάδης από πολύ µικρός έµαθε τα κατα-
τόπια της πολιτικής. ∆εν θα µπορούσε να γί-

νει διαφορετικά για έναν από τους αγαπηµέ-
νους εγγονούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 
Γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτές οι θέσεις δεν εί-
ναι για πάντα και ακόµα καλύτερα ότι η πο-
λιτική έχει τα πάνω και τα κάτω της. Και έχει 
δείξει ότι δεν είναι από τους ανθρώπους που 
πτοούνται εύκολα. Άλλωστε από την αρχή το 
είχε ξεκαθαρίσει: «∆εν έχω προσωπικές φι-
λοδοξίες στην πολιτική», έλεγε και συνεχίζει 
να λέει στους ανθρώπους που τον γνωρίζουν.

Η επένδυση της Microsoft
Κάποιες από τις σηµαντικότερες υποθέσεις 
που έφερε εις πέρας η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
ήταν η υπόθεση της επένδυσης της Microsoft 
στην Ελλάδα της πανδηµίας. Και όχι σε κά-
ποια άλλη ενδιαφερόµενη χώρα αλλά και ο 
δύσκολος δρόµος προς τις προθέσεις επένδυ-
σης του Νταβός. Και εδώ ο Γρηγόρης ∆ηµη-
τριάδης έπαιξε καθοριστικό ρόλο συµβουλεύ-
οντας τον Πρωθυπουργό ώστε να πάρει τις 
σωστές αποφάσεις.

Δεν είναι μακριά
η αυτοδυναμία 

Editorial

H τελευταία δηµοσκόπηση της Μetron, ήταν 
ένα θετικό µήνυµα προς την κυβέρνηση και 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι η αυτοδυναµία 
είναι κοντά και απολύτως εφικτή. Η αλήθεια 
είναι ότι οι δύο προηγούµενες έρευνες των 
εταιρειών Αlco και Pulse είχαν προκαλέσει 
προβληµατισµό στο Μαξίµου. 
Συγκεκριµένα η ALCO έδωσε  προβάδισµα 7,3 
µονάδες στην Ν∆ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Το πιο 
ενδιαφέρον ίσως στοιχείο είναι πως το 8 % των  
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ µετακινούνται προς 
το ΠΑΣΟΚ. Ακολούθησε η  Pulse που έδωσε 
διαφορά 7 µονάδων µε τη Ν∆ στο 33% έναντι 
26% του ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως  στα  ζητήµατα τα οποία πρωτίστως 
ενδιαφέρουν την κοινή γνώµη,  όπως το 
ποιός µπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις 
αλλεπάλληλες  κρίσεις, την οικονοµία και την 
ανάπτυξη, τα εθνικά θέµατα και το ενεργειακό 
πρόβληµα ,σε όλες τις έρευνες  ο κ. Μητσοτάκης 
προηγείται µε µεγάλη διαφορά από τον  κ 
Τσίπρα. 
Και µπορεί η πτώση των ποσοστών της 
Νέας ∆ηµοκρατίας να µην είναι µεγάλη και 
ο ΣΥΡΙΖΑ να µην κερδίζει ικανοποιητικά 
νούµερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να 
διατηρεί την πολιτική κυριαρχία, αλλά κάποια 
στοιχεία προϊδεάζουν για προσεκτικές κινήσεις 
από το κυβερνών κόµµα. Με πρώτο θέµα την 
ακρίβεια.
Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται και 
οι πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού για 
διορθωτικές κινήσεις σε ζητήµατα που αφορούν 
τις τιµές των προϊόντων και την κοινωνία.
Επίσης, είναι δεδοµένο ότι ο πρωθυπουργός 
θα δώσει εντολή για άµεση νοµοθετική 
πρωτοβουλία που θα αντιµετωπίζει το 
πρόβληµα µε τους πλειστηριασµούς πρώτης 
κατοικίας.
Σε καµιά περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσει 
τον Αλέξη Τσίπρα να σπεκουλάρει µε τους 
πλειστηριασµούς παριστάνοντας τον προστάτη 
των αδυνάτων ενώ είναι η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στις 
εισπρακτικές για τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις 
και µη.
Με δεδοµένο ότι το ζήτηµα αυτό µαζί µε την 
ακρίβεια θα κυριαρχήσουν σε όλη τη διάρκεια 
της προεκλογικής περιόδου, η κυβέρνηση 
πρόκειται να φέρει σύντοµα στη Βουλή 
νέο τόµο που θα προστατεύει τους συνεπείς 
δανειολήπτες.
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Τη ∆ευτέρα ο πρώην Γενικός Γραµµατέας του Πρωθυπουρ-
γού, Γρηγόρης ∆ηµητριάδης, θα πάει στην Επιτροπή

Θεσµών και ∆ιαφάνειας για την υπόθεση
των παρακολουθήσεων και θα δώσει όλες τις διευκρινήσεις 

∆ΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ
ο Γρηγόρης,

όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
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Mundial 2022
∆ώδεκα χρόνια διαμάχης

■ Σελ. 27-29

Δ. Καμπουράκης:
Ποια θα είναι 

η ατζέντα 
των εκλογών

Γ. Καντέλης:
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΝΔ

Το σχέδιο Μαξίμου
για την πρώτη κάλπη

και το σύνθημα για
την τελική επικράτηση

■ Σελ. 10-11 ■ Σελ. 4

4 ΣΕΛΙΔΕΣ
Όλες οι αλλαγές 

στις συντάξεις και 
πως να υπολογίσετε 

τις αυξήσεις
■ Σελ. 15-18
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Η... ΣΟΥΠΑ
ΞΙΝΙΖΕΙ
Η... ΣΟΥΠΑΗ... ΣΟΥΠΑΗ... ΣΟΥΠΑΗ... ΣΟΥΠΑ

των υποκλοπών του Τσίπρα 

Γιατί λείπει
ο ∆ημητριάδης

O ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ CHIEF OF STAFF

Γράφει ο Ανδρέας Κωνσταντάτος

Γράφει ο Ειδικός Συνεργάτης Πολιτική ανάλυση-παρέμβαση της «TP» 
■ Σελ. 8-9

■ Σελ. 6-7

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ
 (∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

Το Ηράκλειο
είναι το σπίτι μας
που αξίζει να ζούμε

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

■ Σελ. 12-13 ■ Σελ. 22-23

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
 (∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ) 

Με οδηγό
την αλήθεια

για όλους τους πολίτες
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
Αλλαγή συνηθειών - αλλαγή νοοτροπίας
M 

πορεί τα κρύα να 
μην έχουν «μπει» για 
τα καλά, η προσοχή 
μας, όμως, στρέφε-

ται στην προετοιμασία του προ-
σωπικού μας χώρου για τον χει-
μώνα. Γνωρίζοντας πως οι τιμές 
της ενέργειας είναι πλέον πανά-
κριβες, είναι σημαντικό να πά-
ρουμε, έγκαιρα, τα μέτρα μας και 
να αναζητήσουμε τους οικονομι-
κούς τρόπους που θα μας επιτρέ-
πουν να έχουμε ένα λειτουργικό 
και άνετο σπίτι, εξοικονομώντας 
ενέργεια και προστατεύοντας το 
περιβάλλον.

Οπότε, τέλος τα «ξεχασμένα» 
ανοιχτά φώτα φέτος και οι άλλες 
μικρές οι μεγάλες συνήθειες που 
φούσκωναν τον λογαριασμό του 
ρεύματος τα προηγούμενα χρό-
νια. Με τις τιμές της ενέργειας να 
έχουν ήδη «γονατίσει» πολλούς 
και τα σενάρια να δείχνουν πως 
πάμε για νέου τύπου επιδοτήσεις 
για το ενεργειακό κόστος του κάθε 
νοικοκυριού που θα συνδέονται 
και θα πριμοδοτούν τη μείωση της 
κατανάλωσης, το μόνο σίγουρο εί-
ναι ότι από τις πλέον δημοφιλείς 
λέξεις φέτος θα είναι η «εξοικονό-
μηση». Αλλαγή συνηθειών δηλα-
δή και αλλαγή νοοτροπίας.

Είναι αλήθεια πως υπάρχουν 
κάποιες ανέξοδες και ευέλικτες 
λύσεις, οι οποίες υπόσχονται να 
περιορίσουν δραστικά την άσκοπη 
σπατάλη ενέργειας, χωρίς να μας 
υποχρεώσουν να πραγματοποιή-
σουμε κάποια έκπτωση στον τρό-
πο που έχουμε συνηθίσει να ζούμε 
και ασφαλώς θα εξοικονομήσου-
με και χρήματα, πολλά χρήματα!

Μερικές από αυτές, είναι οι 
παρακάτω:

Τοποθετούμε
οικονομικές λάμπες
Μία μετατροπή που θα μειώσει 

δραστικά την κατανάλωση ρεύ-
ματος, είναι η αλλαγή των λα-
μπών πυρακτώσεως ή φθορίου 
με οικονομικές λάμπες ενεργει-
ακής κλάσης Α ή συστήματα 
LED. Θα χρειαστεί να δώσουμε 
κάποια επιπλέον χρήματα για να 
αντικαταστήσουμε τις ήδη υπάρ-
χουσες, καθώς οι λαμπτήρες χα-
μηλής ενεργειακής κατανάλω-
σης κοστίζουν περισσότερο από 
τους κοινούς, όμως θα εξοικονο-
μήσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο 
ποσό, στον λογαριασμό του ρεύ-
ματος.

Περιορίζουμε
τις διαρροές στο ελάχιστο
Ένα από τα πιο συχνά λάθη που 
κάνουμε και ενισχύουμε την κα-
τανάλωση ενέργειας, είναι πως 
αφήνουμε πολλές από τις ηλε-
κτρικές μας συσκευές σε λειτουρ-
γία αναμονής ή αλλιώς σε «sleep 
mode». Στερεοφωνικά, τηλεορά-
σεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
ακόμη και φορτιστές κινητών 
τηλεφώνων, είναι μόνο μερικοί 
από τους… συνήθεις υπόπτους 
που ευθύνονται για την υπερβο-
λική και ουσιαστικά αχρείαστη 
κατανάλωση ενέργειας. Καλό 
θα ήταν, λοιπόν, να συγκεντρώ-
σουμε τις περισσότερες από αυ-
τές τις συσκευές σε ένα πολύ-
μπριζο, ώστε τις ώρες που δεν τις 
χρησιμοποιούμε, να πατάμε ένα 
κουμπί, διακόπτοντας την παρο-
χή ηλεκτρικού ρεύματος. Εναλ-
λακτικά, για τις συσκευές που εί-
ναι μόνες τους, μπορούμε απλώς 
να τις βγάζουμε από την πρίζα.

Καθαρίζουμε
τακτικά το ψυγείο
Το ψυγείο μας είναι μία από τις 
συσκευές που χρειάζεται τακτι-
κό καθαρισμό και απόψυξη για 
να λειτουργεί στο βέλτιστο και 

Ποιες κινήσεις μπορεί να κάνει κάθε νοικοκυριό για να σταματήσει την άσκοπη 
κατανάλωση ενέργειας. Ήδη καταγράφηκε 22% μείωση της κατανάλωσης 

φυσικού αερίου τον Ιούλιο και 13% της κατανάλωσης ρεύματος
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να µην καταναλώνει επιπλέον 
ενέργεια από αυτή που χρειάζε-
ται. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να 
κρατάµε καθαρό το λαστιχάκι της 
πόρτας ή να το αντικαταστήσου-
µε εάν δεν εφαρµόζει απόλυτα, 
να ελέγχουµε πως η θερµοκρα-
σία του ψυγείου και του καταψύ-
κτη βρίσκεται στο επίπεδο που 
προτείνει ο κατασκευαστής και 
να µην γεµίζουµε ασφυκτικά τα 
ράφια του. 

Όταν λείπετε από το σπίτι για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, βγάλ-
τε το ψυγείο από την πρίζα, αδειά-
στε το και αφήστε την πόρτα του 
ανοιχτή. Τοποθετήστε το ψυγείο 
µακριά από θερµαντικό σώµα, 
φούρνο, πλυντήριο και µέρη που 
τα βλέπει ο ήλιος γιατί µπορεί να 
αυξήσει την κατανάλωση ρεύµα-
τος µέχρι και 30%. Τέλος, ρυθ-
µίστε το ψυγείο στους 1-5 βαθ-
µούς Κελσίου και την κατάψυξη 
στους -18 προκειµένου να πετύ-
χετε εξοικονόµηση της ενέργειας 
κατά 15%. Γενικότερα, ακόµα και 
η µείωση της θερµοκρασίας κατά 
έναν βαθµό, οδηγεί στην µείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας κατά 
περίπου 5%.

Ελέγχουµε τα φίλτρα
των συσκευών
Όπως συµβαίνει µε το ψυγείο, το 
ίδιο περίπου ισχύει για το κλιµα-
τιστικό και τον απορροφητήρα 
µας. Οι συγκεκριµένες συσκευ-
ές είναι πιθανό να καταναλώνουν 
περισσότερη ενέργεια από το κα-
νονικό, χωρίς όµως να έχουν 
απόλυτη απόδοση, επειδή τα φίλ-
τρα τους χρειάζονται καθαρισµό 
ή αντικατάσταση. Καλό είναι να 
το κάνουµε τακτικά.

Πλένουµε
«έξυπνα» τα ρούχα 
Κρίσιµο σηµείο είναι η επιλογή 
της θερµοκρασίας πλύσης στο 
πλυντήριο ρούχων στο οποίο 
αντιστοιχεί περί του 12% της συ-
νολικής κατανάλωσης ενός σπι-
τιού. Έτσι µε την επιλογή της 
πλύσης στους 40oC µπορεί να 
εξοικονοµηθεί έως και 15% του 
κόστους θέρµανσης του νερού. 

Ακόµη περισσότερο στο 30 oC.
Χρησιµοποιήστε τα πλυντή-

ρια σας, ρούχων και πιάτων µό-
νο όταν έχουν γεµίσει, χωρίς να 
τα έχετε ωστόσο παραφορτώ-
σει που µπορεί να φθείρει τη συ-
σκευή και να µην αφήσει να γίνει 
σωστή πλύση. Επιλέξτε, αντί του 
κανονικού το σύντοµο ή οικονο-
µικό πρόγραµµα πλύσης και απο-
φύγετε την πρόπλυση που µπο-
ρεί από µόνη της να σας αυξήσει 
την κατανάλωση κατά 15%. Συ-
γκεντρώστε τα ρούχα που θέλουν 
σιδέρωµα και µην τα κάνετε ένα 
– ένα καθώς το σίδερο θα κατανα-
λώσει µεγαλύτερη ενέργεια αν το 
ανάψετε πολλές φορές.

Θέρµανση
∆ιατηρήστε ελεύθερη τη ροή της 
θερµότητας στον χώρο µην καλύ-
πτετε τα θερµαντικά σώµατα µε 
ρούχα και τοποθετήστε σε από-
σταση 15-20 εκατ. άλλα αντικεί-

µενα και έπιπλα
Τοποθετήστε ανακλαστήρες 

θερµότητας ή απλώς το αλουµι-
νόχαρτο που έχετε σπίτι ανάµεσα 
στην επιφάνεια ανάµεσα σε κα-
λοριφέρ και τοίχο προκειµένου 
η παραγόµενη θερµότητα να επι-
στρέφει στον χώρο.

Κρατήστε πηγές ψύξης /θερ-
µότητας µακριά από τον θερµο-
στάτη προκειµένου να µην κατα-
λήγει να λειτουργεί περισσότερο 
απ’ όσο χρειάζεται

Ρυθµίστε το κλιµατιστικό 
χρησιµοποιώντας ένα καλό θερ-
µόµετρο τοίχου και µην επιδι-
ώκετε θερµοκρασία δωµατίου 
χαµηλότερη από 26 βαθµούς 
Κελσίου το καλοκαίρι και µεγα-

λύτερη από 20 βαθµούς Κελσίου 
τον χειµώνα.

Μαγείρεµα
Κάντε έξυπνες επιλογές: Εφόσον 
υπάρχει η δυνατότητα, όταν χρει-
άζεται να ζεστάνετε νερό – µόνο 
όσο χρειάζεστε και όχι παραπα-
νίσιο - προτιµήστε τον βραστή-
ρα από το µάτι της κουζίνας, και 
αντίστοιχα τον φούρνο µικροκυ-
µάτων αντί του φούρνου όταν θέ-
λετε να ζεστάνετε µία µερίδα φα-
γητού. Και στις δύο περιπτώσεις 
το αποτέλεσµα είναι πιο γρήγορο 
καταναλώνοντας λιγότερη ενέρ-
γεια. Στην ίδια λογική, προτιµή-
στε τη χύτρα ταχύτητας που παίρ-
νει το µισό χρόνο συγκριτικά µε 
την παραδοσιακή κατσαρόλα και 
οδηγεί σε εξοικονόµηση έως και 
60%. Η ηλεκτρική κουζίνα κατα-
ναλώνει το 15% της συνολικής 
ενέργειας ενός σπιτιού, γι’ αυτό 
χρειάζεται και προσοχή κατά τη 

χρήση της. Σβήστε την εστία της 
ηλεκτρικής κουζίνας ή τον φούρ-
νο αρκετά λεπτά νωρίτερα από 
την ολοκλήρωση του φαγητού. 
Αν σβήσετε τη συσκευή, το φα-
γητό συνεχίζει να µαγειρεύεται 
να µε τη θερµότητα που υπάρχει 
ήδη για ακόµα 15 λεπτά. 

Μην ανοιγοκλείνετε άσκο-
πα το ψυγείο ή τον φούρνο κατά 
τη διάρκεια του µαγειρέµατος. Η 
απώλεια της θερµοκρασίας είναι 
σηµαντική αναγκάζοντας τη συ-
σκευή να δουλέψει για µεγαλύ-
τερο χρονικό διάστηµα.

Σωστά µαγειρικά σκεύη 
Χρησιµοποιείστε τα σωστά µα-
γειρικά σκεύη. ∆ηλαδή, επιλέξ-
τε κατσαρόλες και τηγάνια που 
εφαρµόζουν ακριβώς στις εστί-
ες. Είναι ενδεικτικό ότι µια κα-
τσαρόλα που µπορεί να είναι λί-
γα εκατοστά µικρότερη από την 
εστία αυξάνει την κατανάλωση 
κατά 30%.

Λοιπές συσκευές
Μη ξεχνάτε ανοιχτό το θερµο-
σίφωνα. Μόνο αυτή η συσκευή 
είναι υπεύθυνη για το 20% της 
κατανάλωσης του σπιτιού σας, 
οπότε κάθε λεπτό που µένει ανα-
µένει χωρίς λόγο, µετράει.  Μει-
ώστε τη θερµοκρασία του θερ-
µοσίφωνα στους 55 °C για 
εξοικονόµηση ενέργειας για τη 
θέρµανση του νερού. 

Το µήνυµα το έδωσε, άλλω-
στε και ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονοµικών, Θ. Σκυλακάκης κα-
τά τη διάρκεια των ανακοινώσε-
ων των µέτρων µείωσης της κατα-
νάλωσης στο ∆ηµόσιο. «Στόχος 
είναι η αλλαγή συµπεριφοράς. 
∆ηλαδή, όταν ξοδεύουµε ενέρ-
γεια, να δείχνουµε µια αυξηµένη 
επιµέλεια, την οποία όταν η ενέρ-
γεια ήταν φτηνή, δεν τη δείχναµε. 
Ούτε στο νοικοκυριό µας τη δεί-
χναµε πολλές φορές. ∆εν θέλω 
να αδικώ κανέναν. Είχαµε πολλά 
ανοιχτά φώτα, δεν σκεφτόµασταν 
ότι κοστίζει πολύ, λέγαµε: «Είναι 
µια πολυτέλεια που µπορώ να την 
έχω». Άµα, όµως, κοστίζει 10-12 
φορές πάνω, δεν την έχουµε αυ-
τή την πολυτέλεια». 



Μ
πορεί η τουρκική 
ηγεσία να απειλεί 
ότι «θα έρθουν νύ-
χτα», όµως αυτές οι 

κραυγές φτάνουν στην άλλη πλευ-
ρά του Αιγαίου ως …νιαουρίσµα-
τα καθώς και στις δύο χώρες γνω-
ρίζουν ότι αυτό δεν είναι εφικτό για 
µια σειρά από λόγους.

Ύστερα από την δεκαετή κρίση 
των µνηµονίων οι Ένοπλες ∆υνάµεις 
ενισχύονται σηµαντικά και θωρακί-
ζεται η άµυνα της χώρας. Η έλευση 
των πρώτων Ραφάλ στην Ελλάδα και 
η συνεχής αναβάθµιση των F-16, την 
ώρα που η Τουρκία ακόµα παρακαλά 
για το αντίστοιχο πρόγραµµα τις Ηνω-
µένες Πολιτείες και το Κογκρέσο το 
αρνείται σθεναρά, έχει αλλάξει τις 
ισορροπίες πάνω από το Αιγαίο υπέρ 
της χώρας µας. Παράλληλα προχω-
ρούν τα εξοπλιστικά προγράµµατα 
του Πολεµικού Ναυτικού µε την ναυ-
πήγηση των Belhara, την αναβάθµι-
ση των φρεγατών και την προµήθεια 
των κορβετών. 

Eκνευρισµός στην Τουρκία 
Η αµυντική ενίσχυση της Ελλάδας 
είναι φανερό ότι προκαλεί εκνευρι-
σµό στην Τουρκία που εκδηλώνε-
ται µε κάθε τρόπο, κάτι που αποτελεί 
την καλύτερη απόδειξη της σηµα-
σίας που έχει για την ασφάλεια της 
χώρας και τον ενεργό ρόλο που δι-
αδραµατίζει πλέον στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου και µέσω της 
στρατιωτικής ισχύος. «∆εν πρόκειται 
προφανώς να πάρουµε την άδεια κα-
νενός για το εξοπλιστικό πρόγραµ-
µα το οποίο ακολουθεί η χώρα», δή-
λωσε την Τετάρτη ο κ. Μητσοτάκης, 
κληθείς να σχολιάσει την τουρκική 
αντίδραση.  

Η πρόκληση επεισοδίου στο πε-
δίο από την Τουρκία, όπως επισηµαί-
νουν στρατιωτικοί αναλυτές, δεν εί-
ναι επιλογή καθώς το τίµηµα θα είναι 
βαρύ και οι συνέπειες για την άλλη 
πλευρά δυσβάστακτες. Και όχι µόνο 
στρατιωτικά. Απέναντι σε µια χώρα 
µέλος του ΝΑΤΟ δεν νοείται, όπως 
συµπληρώνουν οι ίδιες πηγές, µία 
επίθεση στο έδαφος της, ειδικά από 
την στιγµή που έχει ενισχυθεί η αµε-
ρικανική παρουσία µέσω των βάσε-
ων και ειδικά αυτής στην Αλεξαν-
δρούπολη που επιτελεί κρίσιµο ρόλο 
και στην ανάσχεση του ρωσικού κιν-
δύνου, όπως αποδεικνύει ο πόλεµος 
στην Ουκρανία.

«Κανένας διάλογος
µε το παράλογο»
Με τα παραπάνω δεδοµένα, δι-
πλωµάτες εκτιµούν ότι πρόθεση 

της Τουρκίας πίσω από τις απειλη-
τικές κραυγές είναι να αναδιαµορ-
φώσει την ατζέντα των ελληνοτουρ-
κικών διαφορών προσθέτοντας στο 
τραπέζι µια σειρά από θέµατα όπως 
η αµφισβήτηση της κυριαρχίας ακό-
µα και ελληνικών νησιών. «∆εν εί-
µαστε διατεθειµένοι να κάνουµε 
διάλογο µε το παράλογο» είναι το 
µήνυµα του κ. Μητσοτάκη, ενώ ταυ-

τόχρονα η κυβέρνηση µε µια σειρά 
κινήσεων στο διπλωµατικό πεδίο 
θωρακίζει και σε αυτό το επίπεδο 
την χώρα. 

Ελλάδα και Αίγυπτος υπέγραψαν 
νέα συµφωνία που προβλέπει τον κα-
θορισµό περιοχών Έρευνας και ∆ιά-
σωσης οι οποίες ταυτίζονται µε το FIR 
κάθε χώρας, δίνοντας τη χαριστική 
βολή στις παράνοµες τουρκικές διεκ-

δικήσεις και καταρρίπτει στην πράξη 
τις παράνοµες ενέργειες της Τουρ-
κίας, η οποία το 2020 επιχείρησε να 
επεκτείνει µονοµερώς τις δικές της πε-
ριοχές έρευνας και διάσωσης εντός 
του FIR Αθηνών. 

Επίσης, στέλνει το µήνυµα ότι 
η Ελλάδα λειτουργεί στη βάση του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου και του ∆ικαίου 
της Θάλασσας σε αντιδιαστολή µε τα 

αποκαλούµενα «Μνηµόνια Συνερ-
γασίας» µεταξύ της Τουρκίας και της 
Κυβέρνησης της Τρίπολης που συνι-
στούν  συµπεριφορές παράνοµες και 
αποσταθεροποιητικές, καθώς επικα-
λύπτει µέρος της περιοχής που ορίζε-
ται στο τουρκολιβυκό µνηµόνιο για 
τις θαλάσσιες ζώνες. 

Η συµφωνία µε την Αίγυπτο εί-
ναι η τέταρτη που υπογράφει η χώρα 
µετά από αυτές µε την Ιταλία το 2000, 
τη Μάλτα το 2008 και την Κύπρο το 
2014. Άλλωστε, δύο µέρες µετά το 
Ευρωκοινοβούλιο έκανε αποδεκτές 
µε µεγάλη πλειοψηφία τις τροπο-
λογίες του ευρωβουλευτής της Ν∆, 
Μανώλη Κεφαλογιάννη, στις οποί-
ες περιλαµβάνονται πολύ ξεκάθαρες 
θέσεις για την ακυρότητα του τουρ-
κολιβυκού µνηµονίου οριοθέτησης 
θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο 
Θάλασσα και καλεί τα ενδιαφερόµε-
να µέρη να µην εφαρµόσουν καµία 
ρήτρα που περιλαµβάνεται στη µετα-
γενέστερη συµφωνία για τους υδρο-
γονάνθρακες που υπεγράφη στις 3 
Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, κα-
θώς προβλέπει παράνοµες, όπως λέ-
ει η έκθεση, δραστηριότητες γεώτρη-
σης σε Αποκλειστικές Οικονοµικές 
Ζώνες άλλων χωρών, συµπεριλαµ-
βανοµένων εκείνων της Κύπρου και 
της Ελλάδας.

Μεθοδικά, µε σχέδιο και αξιοποίηση του νέου γεωπολιτικού 
περιβάλλοντος, η Αθήνα οχυρώνεται διπλωµατικά
και αµυντικά έναντι του τουρκικού αναθεωρητισµού

ΤΡΩΕΙ... ΓΚΟΛ
ο Ερντογάν
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Σ
ε ένα µπαράζ νοµο-
θετικών πρωτοβου-
λιών επιδίδεται η κυ-
βέρνηση τις επόµενες 

εβδοµάδες ώστε µέχρι τις 13 ∆ε-
κεµβρίου να ολοκληρώσει τον 
κορµό του κυβερνητικού της προ-
γράµµατος. Αµέσως µετά ξεκι-
νά η συζήτηση του Προϋπολογι-
σµού στη Βουλή και η ψήφιση του 
στις 17 του µήνα θα σηµάνει το τέ-
λος ενός κύκλου αφού είναι ο τε-
λευταίος που κατατίθεται πριν τις 
εκλογές. 

Με αυτό τον τρόπο διαµορφώ-
νεται ένας καθαρός πολιτικός ορί-
ζοντας µε τον πρωθυπουργό να 
έχει την ευχέρεια µε την αλλαγή 
του χρόνου να οριστικοποιήσει τις 
αποφάσεις του για το πότε θα στη-
θούν οι κάλπες. Ο ίδιος δηλώνει 
ότι δεν έχει αποφασίσει ποια ακρι-
βώς Κυριακή θα γίνει αυτό, όµως 
επιµένει ότι θα συµβεί στο τέλος 
της άνοιξης µε την ολοκλήρωση 
της τετραετίας.

Τα νοµοσχέδια 
Ήδη στην Βουλή βρίσκονται τα νο-
µοσχέδια τριών υπουργείων ενώ 
θα εισαχθούν τις επόµενες ηµέρες 
άλλα τρία νοµοθετήµατα. Ήδη είναι 
προς ψήφιση αυτό του υπουργείου 
Εργασίας που µεταξύ άλλων περι-
λαµβάνει το έκτακτο επίδοµα των 
Χριστουγέννων, τον εξορθολογι-
σµό συνταξιοδοτικών διατάξεων 
και την κατάργηση των διακρίσε-
ων στο πεδίο των εργασιακών σχέ-
σεων, το νοµοσχέδιο του υπουργεί-
ου Υγείας µε το οποίο αυξάνονται 
αναδροµικά οι αποδοχές των για-
τρών, εισάγεται για πρώτη φορά 
προσαύξηση του νοσοκοµειακού 
επιδόµατος για τους γιατρούς που 
υπηρετούν σε Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας και θεσπίζεται επίδο-
µα για τους γιατρούς που υπηρε-
τούν σε Τµήµατα Επειγόντων Πε-
ριστατικών και του υπουργείου 
Εσωτερικών για την πολυεπίπε-
δη διακυβέρνηση. Όλα µε θετικό 
αποτύπωµα στα εισοδήµατα και την 
εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 
Κοινωνία – εθνικά
θέµατα – οικονοµία 
Αυτό είναι και το πεδίο στο οποίο 
θέλει να µεταφέρει την πολιτική 
αντιπαράθεση το Μέγαρο Μαξί-
µου. Την αντιµετώπιση των προ-
βληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 
πολίτες, την διαχείριση των εξωγε-
νών κρίσεων και την θετική πορεία 

της οικονοµίας. «Πρόκειται για ένα 
γήπεδο στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
µπορεί να αντιπαρατεθεί µε την 
κυβέρνηση», σηµειώνουν συνερ-
γάτες του πρωθυπουργό και γι αυ-
τό το λόγο αποδίδουν στην αξιω-
µατική αντιπολίτευση την πρόθεση 
να «βουλιάξει την πολιτική ζωή στη 
λάσπη και την σκανδαλολογία». 
«Οι πολίτες δεν έχουν την πρόθε-
ση να τους ακολουθήσουν σε αυ-
τό τον δρόµο» τονίζουν οι ίδιες πη-
γές που αξιολογώντας τα στοιχεία 
των δηµοσκοπήσεων εκτιµούν ότι 
οι εκλογές θα κριθούν στην ικανό-
τητα και το σχέδιο των δύο µονοµά-
χων για την οικονοµία. 

Άλλωστε, η οικονοµία και ειδι-

κότερα η ακρίβεια ιεραρχείται από 
τους πολίτες ως η µεγαλύτερη πη-
γή ανησυχίας και ακολουθούν η 
εγκληµατικότητα και τα ελληνο-
τουρκικά. Όποιος µπορεί να δώ-
σει πειστικές απαντήσεις σε αυτά τα 
ζητήµατα θα κερδίσει και την εµπι-
στοσύνη τους είναι η εκτίµηση που 
κάνει το κυβερνητικό επιτελείο και 
εκεί θα ρίξει το µεγάλο βάρος τους 
επόµενους µήνες. 

Αναδεικνύοντας το κυβερ-
νητικό έργο και τα όσα έχουν γί-
νει µέσα σε ένα δυσµενές διεθνές 
περιβάλλον και ταυτόχρονα την 
έλλειψη ρεαλιστικών λύσεων από 
την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που ανα-
λίσκεται «σε ευχολόγια τάζοντας τα 

πάντα στους πάντες, χωρίς να µπο-
ρεί να καταθέσει συγκεκριµένες 
και αποτελεσµατικές προτάσεις».

 
Το «ατού»
της Νέας ∆ηµοκρατίας 
Σε αυτή τη µάχη µπροστάρης θα 
είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που 
παραµένει το «ατού» της γαλάζιας 
παράταξης. ∆εν είναι και συνηθι-
σµένο µετά από 3,5 χρόνια διακυ-
βέρνησης να παραµένει πρώτος 
στην «καταλληλότητα για πρωθυ-
πουργός» µε διπλάσιο ποσοστό 
από τον Αλέξη Τσίπρα και η δηµο-
φιλία του να κυµαίνεται στις περισ-
σότερες µετρήσεις στο 35%-40%, 
καταγράφοντας στην ουσία µεγα-
λύτερα ποσοστά από την πρόθεση 
ψήφου στη Ν∆. 

Το Μέγαρο Μαξίµου θέλει να 
εστιάσει στους ψηφοφόρους που, 
ενώ δεν δηλώνουν προς το παρόν 
ότι θα ψηφίσουν τη Ν∆, εκτιµούν 
ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός 
που µπορεί να αντιµετωπίσει κα-
λύτερα τα θέµατα της οικονοµίας, 
της ανάπτυξης, της εξωτερικής πο-
λιτικής, της άµυνας και της ενεργει-
ακής κρίσης. 

Η προσέγγιση αυτών των ψη-
φοφόρων που κυρίως βρίσκο-
νται στη δεξαµενή των αναποφά-
σιστων είναι καθοριστική και ο 
τρόπος που σχεδιάζεται να γίνει 
είναι µέσω της θετικής ατζέντας 
της κυβέρνησης και της παρουσί-
ασης ενός ολοκληρωµένου σχεδί-
ου που εξασφαλίζει την σταθερό-
τητα, την ασφάλεια και την πρόοδο 
της χώρας που είναι προς το συµ-
φέρον όλων. Η επιτυχής έκβαση 
αυτής της στρατηγικής θα κρίνει 
και την επίτευξη της αυτοδυναµί-
ας που αποτελεί τον στόχο του κ. 
Μητσοτάκη. 

Του Γιάννη Καντέλη

Στο γήπεδο «κοινωνία – εθνικά θέµατα – οικονοµία», ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν µπορεί να αντιπαρατεθεί µε την κυβέρνηση. Αυτό που κάνει είναι

να βουλιάζει την πολιτική ζωή στη λάσπη και την σκανδαλολογία

Μπαράζ πρωτοβουλιών
για τους πολίτες 

Κυριάκος
Μητσοτάκης:

Αν χρειαστεί και
νέες έκτακτες 

επιδοτήσεις στην 
ενέργεια και

τα καύσιµα 



Τ
α µεγάλα λάθη τους και τα µεγά-
λα ψέµατά τους, για τα οποία κα-
ταδικάστηκαν από τον ελληνικό 
λαό, Ο Αλέξης Τσίπρας και η πα-

ρέα του, επανέρχονται σαν «λούπα» στη δη-
µόσια συζήτηση µε δική τους ευθύνη, σαν 
τύψεις πού τους κυνηγούν.

Πρώτη περίπτωση και πιο πρόσφατη:  
Έτρεξαν  να συµπαρασταθούν στο δράµα 
της  δηµοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού, µε 
πρώτο τον  κ. Τσίπρα που µίλησε για αλλη-
λεγγύη στους δανειολήπτες και τα έβαλε µε 
τον κ. Μητσοτάκη. Αλλά πήγε αδιάβαστος, 
καθώς το σπίτι της δηµοσιογράφου βγήκε 
για πλειστηριασµό επί δικής του κυβέρνη-
σης  στις 20.3.2019!

“Αλληλέγγυος”  στα θύµατα του
 Υποκρισία, ανευθυνότητα; Μήπως  νόµι-
ζαν πως βρήκαν «λαβράκι» και πέρασαν για 
τα… συλλυπητήρια και για  δυο φωτογρα-
φίες; Έτσι  οι πολίτες  ξαναθυµήθηκαν πως 
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψηφίστη-
κε ο νόµος για τους ηλεκτρονικούς πλειστη-
ριασµούς, για τα funds, πως  πραγµατοποι-
ήθηκαν  30.000 πλειστηριασµοί και πως ο 
κ. Τσίπρας  µετέτρεψε το αδίκηµα της από-
πειρας παρεµπόδισης πλειστηριασµού πρώ-
της κατοικίας σε ιδιώνυµο!

Τώρα είναι αλληλέγγυος στα θύµατα, 
που οι πράξεις του δηµιούργησαν. Παλαιό-
τερα υπήρξε  επίσης και διώκτης όσων δια-
µαρτύρονταν για την πολιτική του. Τι να πει 
και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, που βρίσκε-
ται µε τρία ιδιώνυµα  στην πλάτη επειδή δια-
µαρτύρονταν κατά των πλειστηριασµών του 
πρώην συντρόφου του.       

     
«Υπονόµευσαν»  
και την …αξιοπιστία του 
Predator
∆εύτερη περίπτωση: Με ορισµένα γελοία 
«κατασκοπευτικά» σενάρια που είδαν το 
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ΓΙΑΤΙ Ο ΑΛΕΞΗΣ 

ΠΑΤΑΕΙ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ…
ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ ΤΟΥ

Κάτι συµβαίνει 
µε την ηγετική οµάδα 
του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί 
στην Κουµουνδούρου 
και δεν µπορούν 
να  ξεφύγουν 
από το παρελθόν τους 
και να ανακάµψουν



φως της δηµοσιότητας τελευταία, για τον 
κ. Πιερρακάκη και την …παρακολούθηση 
του κ. Τσίπρα,  επανήλθε στη δηµοσιότη-
τα και φρέσκαρε τη µνήµη των πολιτών η 
περίφηµη κρουαζιέρα του µε το πολυτελές 
σκάφος της κας Παναγοπούλου, δύο εβδο-
µάδες µετά τη τραγωδία στο Μάτι µε τους 
104 νεκρούς. 

Σύµφωνα µε τα σενάρια του φιλικού 
του Τύπου, παρακολουθούσαν τον κ. Τσί-
πρα µε το Predator (δεν µας λένε ποιοί, 
αλλά αυτός ήταν στο Μαξίµου) τον βρή-
καν στο γιοτ και τράβηξαν τη φωτογραφία 
που… κάπνιζε το πούρο του.

Λες και το πρόβληµα ήταν η φωτογρα-
φία κι όχι η κρουαζιέρα ενός «αριστερού» 
πρωθυπουργού σε πολυτελές γιοτ  επιχει-
ρηµατία, µετά από µια εθνική τραγωδία.

Με αυτές τις σαχλαµάρες που γράφτη-
καν «κουµπώθηκε» και ο ευρωπαϊκός τύ-
πος, µε το Politico να περιορίζει τα «ρεπορ-
τάζ» του για τις υποκλοπές στην Ελλάδα.

Η “µουσουλµάνα” Μαρία
Τρίτη περίπτωση: Η υπόθεση της «νεκρής 
Μαρίας» τον ∆εκαπενταύγουστο. Κατά τον 
ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα η αναλγησία 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οδήγησε σε 
θάνατο ένα κοριτσάκι µουσουλµάνων µε-
ταναστών σε ελληνική νησίδα στον Έβρο, 
το οποίο οι ΣΥΡΙΖΑίοι και κάποιες ΜΚΟ, 
το «βάφτισαν» µε το χριστιανικό όνοµα Μα-
ρία. Τελικά ούτε κοριτσάκι πέθανε, ούτε σε 
ελληνική νησίδα βρίσκονταν οι  µετανά-
στες και πολύ περισσότερο δεν υπήρχε κα-
µία Μαρία.  Ήδη το γερµανικό Spiegel κα-
τέβασε τα «ρεπορτάζ» από την υπόθεση του 
Έβρου και η συγκεκριµένη ΜΚΟ ερευνά-
ται, τώρα, για ξέπλυµα µαύρου χρήµατος. 
Η υπόθεση ενίσχυσε την εικόνα ενός ανα-
ξιόπιστου κόµµατος και ενός αρχηγού που 
«δεν ορρωδεί προ ουδενός» για την εξου-
σία. 

“Μπούµερανγκ” 
οι επιθέσεις του 
 Ο κ. Τσίπρας αξιοποιεί στοιχεία της επικαι-
ρότητας, τα διαπλάθει κατά το δοκούν και 
τα χρησιµοποιεί για να υπονοµεύσει την 
εικόνα του πρωθυπουργού, και σε πολλές 
περιπτώσεις µετατρέπονται σε  «µπούµε-
ρανγκ». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εµφα-
νίζει την εικόνα ενός ανθρώπου που θέλει 
να τρέξει, βιάζεται, πατά τα κορδόνια του 
και βρίσκεται στο έδαφος. 

∆εν το βάζει, όµως, κάτω. Έχοντας δί-
πλα του, το µηχανισµό του ΣΥΡΙΖΑ και τα 
«τρολ» του διαδικτύου, επανέρχεται µε κι-
νήσεις κάτω από τη ζώνη. Ακολουθώντας 
την τακτική του Τραµπ, το διαδικτυακό  
σύστηµά του διέδωσε  το εµετικό hashtag 
«Ν∆-παιδεραστές».

Την «τραµπική» τακτική του υιοθετούν 
και  κάποιοι καθηγητές  Πανεπιστηµίου - 
ορισµένοι συνταγµατικού δικαίου- που 

ζητούν  την παραίτηση  ενός εκλεγµένου 
πρωθυπουργού µε βάση δηµοσιεύµατα του 
κοµµατικού Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεργάζεται επίσης µε ορκισµένους  
αντιµητσοτακικούς της δεξιάς,  που αυτοα-
ποκαλούνται «καραµανλικοί» και που παίρ-
νουν µερικά «κλικ» στις αλλοπρόσαλλες 
αναρτήσεις τους από ΣΥΡΙΖΑίους.  

Σε όλα αυτά η κοινή γνώµη φαίνεται 
να κλείνει τα αυτιά της, καθώς οι δηµοσκο-
πήσεις δείχνουν πως πετάει στα σκουπίδια 
των αχρήστων τα αποµεινάρια ενός πα-
ράξενου «καραµανλισµού», πως αδιαφο-
ρεί για τις εκτιµήσεις των «καθηγητάδων» 
και πως δεν επηρεάζεται  από τις κραυγές 
της Κουµουνδούρου, για άνευ αποδείξεων 
υποκλοπές.

  
Γιατι θα χάσει 
ο Τσίπρας τις εκλογές
Παρά  την ακρίβεια να µαστίζει τα νοικοκυ-
ριά και αποτελεί το µείζον θέµα για την κοι-
νωνία και τη πολιτική  θύελλα που στήνει 
ο ΣΥΡΙΖΑ µε τις υποκλοπές,  η δηµοσκο-
πική εταιρεία  ALCO έδωσε  προβάδισµα 
7,3 µονάδες στην Ν∆ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. 
Το πιο ενδιαφέρον ισως στοιχείο είναι πως 
το 8 % των  ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ µετα-
κινούνται προς το ΠΑΣΟΚ. Ακολούθησε η 
Pulse που έδωσε διαφορά 7 µονάδων µε τη 
Ν∆ στο 33% έναντι 26% του ΣΥΡΙΖΑ και η 
Metron Analysis που ανεβάζει τη διαφορά 
στο 10,2 σε εκτίµηση ψήφου, επί των εγκύ-
ρων. Το ποσοστό 36,5 που δίνει η Metron 
Analysis στη Ν∆ φέρνει πιο κοντά το νεοδη-
µοκρατικό στόχο για αυτοδυναµία.

Στα  ζητήµατα, τα οποία πρωτίστως εν-
διαφέρουν την κοινή γνώµη,  όπως το ποι-
ός µπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις αλ-
λεπάλληλες  κρίσεις, την οικονοµία και την 
ανάπτυξη, τα εθνικά θέµατα και το ενερ-
γειακό πρόβληµα, σε ολες τις έρευνες  ο κ. 
Μητσοτάκης προηγείται µε µεγάλη διαφο-
ρά από τον κ. Τσίπρα.

Επανερχόµαστε στο αρχικό ερώτηµα: 
Γιατί δεν µπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακάµ-

ψει και να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό, 
ύστερα από 3,5 χρόνια στην αντιπολίτευση 
και µε τα όσα καταλογίζει στην κυβέρνηση;  

Στο ερώτηµα αυτό δίνουν την απάντη-
ση οι πολίτες στις δηµοσκοπήσεις, αλλά έχει 
καταστεί και δόγµα πια στις προεκλογικές 
καµπάνιες: «Είναι η οικονοµία ανόητοι». Αυ-
τή η πασίγνωστη φράση του επιτελείου του 
Κλίντον, έχει µεταφραστεί σε όλες τις γλώσ-
σες του κόσµου, πλην της ΣΥΡΙΖΑϊκής.

 Όσο ένας αρχηγός και το κόµµα του, 
παραµένει αναξιόπιστος για την πλειοψη-
φία των πολιτών και αδυνατεί ταυτόχρονα  
να δώσει όραµα και διεξόδους στην κοι-
νωνία, µέσα από πραγµατικές µεταρρυθµί-
σεις, στο πλαίσιο µιας φιλελεύθερης οικο-
νοµίας, που θα φέρουν επενδύσεις, έσοδα  
από την ανάπτυξη µε αναδιανοµή   του 
πλούτου και όχι της φτώχειας- όπως έκα-
νε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τους φόρους - τότε θα εξα-
κολουθεί να απορεί µε τις δηµοσκοπήσεις.

Τι έκανε ο Μητσοτάκης 
Τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης;  Είπε 
δυο- τρία πράγµατα το2019 και τα περισ-
σότερα τα έκανε πράξη. Η ανάπτυξη φέτος 
πλησιάζει το 6%, δηµιούργησε ένα πλαίσιο 
εµπιστοσύνης για  την Ελλάδα και µε τις κα-
τάλληλες µεταρρυθµίσεις οι ξένες και οι εγ-
χώριες επενδύσεις αυξήθηκαν αλµατωδώς, 
µείωσε τη φορολογία, την ανεργία και προ-
χώρησε σε αναδιανοµή του πλεονάσµατος 
στα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, µέσω 
των επιδοµάτων που ακόµα παρέχονται.

Μπορεί κανείς να του ασκήσει κριτική 
για πολλά λάθη, αλλά έχει τη δική του καθα-
ρή πρόταση για τη χώρα και το µέλλον της, 
που κρίνεται καθηµερινά, απέναντι στη θο-
λή πολιτική του κ. Τσίπρα.

 Όσο η «αριστερά» στην Ελλάδα θεωρεί 
επικίνδυνο το κέρδος κι όσο η οικονοµική 
της πολιτική εξαντλείται στη φορολόγηση 
της µεσαίας τάξης για την αύξηση των εσό-
δων, τότε είναι λογικό να ασχολείται µε την 
κατασκευασµένη πραγµατικότητα της και 
τους fake λογαριασµούς της στο διαδίκτυο. 

Οι εκλογές δεν θα κριθούν στις υπο-
κλοπές , αλλά στην ακρίβεια  στην οικονο-
µία και στην αξιοπιστία των προτάσεων των 
κοµµάτων. Και σε αυτά τα µεγάλα ζητήµα-
τα ο κ. Τσίπρας έχει πολύ δουλειά να κάνει. 
Αν προλάβει…
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Έτρεξαν  να συµπαρασταθούν στο δράµα 
της  δηµοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού, µε πρώτο 

τον  κ. Τσίπρα που µίλησε για αλληλεγγύη 
στους δανειολήπτες και τα έβαλε µε τον κ. Μητσοτάκη. 

Αλλά πήγε αδιάβαστος, καθώς το σπίτι της 
δηµοσιογράφου βγήκε για πλειστηριασµό επί δικής

του κυβέρνησης στις 20.3.2019!

Οι εκλογές δεν θα κριθούν 
στις υποκλοπές, αλλά στην 

ακρίβεια, στην οικονοµία 
και στην αξιοπιστία των 

προτάσεων των κοµµάτων. 
Και σε αυτά τα µεγάλα 
ζητήµατα ο κ. Τσίπρας

 έχει πολύ δουλειά να κάνει. 
Αν προλάβει…



«Μ
α τι διάβολο 
συµβαίνει σ’ 
αυτό τον τόπο; 
Τι έγινε ξαφ-

νικά και µέσα σε δυο χρόνια, µοιάζει 
σαν να έχουν ανοίξει οι πύλες της κοι-
νωνικής κόλασης κι έχουν πεταχτεί 
έξω όλα τα φρικτά εγκλήµατα που θα 
µπορούσε να φανταστεί κανείς; Τι στο 
καλό έχει συµβεί, µας τρέλανε όλους ο 
εγκλεισµός του κορωνοϊού, µας αποτέ-
λειωσαν οµαδικώς οι απανωτές και δί-
χως διακοπή οικονοµικές κρίσεις ή άλ-
λαξε τόσο ραγδαία η κοινωνία µας που 
αδυνατούµε να την αναγνωρίσουµε;» 

Τα ‘χετε ακούσει και ξανακούσει 
αυτά τα ερωτήµατα, σε παρέες, σε επί-
σηµες εκδηλώσεις, σε τηλεοπτικές συ-
ζητήσεις. Από τον Μπάµπη τον πιλότο 
που σκότωσε την γυναίκα του, κρέµασε 
τον σκύλο του και έβαλε το µωρό τους 
πάνω στην δολοφονηµένη µάνα του, 
µέχρι την Πισπιρίγκου που κατηγορεί-
ται για την δολοφονία των τριών παι-
διών της για λόγους αντιζηλίας µε τον 
σύντροφο της, µισή τηλεοπτική σεζόν 
δρόµος. Κι από τον καθωσπρέπει κύ-
ριο που εκπόρνευσε την δωδεκάχρονη 
σε 200 βιαστές ανηλίκων, µέχρι την ση-
µερινές σοκαριστικές καταγγελίες για 
κακοποίηση παιδιών στην Κιβωτό του 
Κόσµου, ούτε ένας µήνας απόσταση. 

Θεατές  
σε « διαγωνισµό φρίκης»
Το ένα ανήκουστο έγκληµα διαδέχε-
ται το άλλο στην ελληνική κοινωνία, 
θαρρείς µε τέλειο χρονικό συντονισµό. 
Με το που ολοκληρώνεται η καταβύθι-
ση όλων µας στις λεπτοµέρειες της µιας 
φρικτής υπόθεσης, πάνω που πάµε να 
ανασάνουµε καταναλώνοντας φυσιολο-
γικές ειδήσεις, σκάει η επόµενη τροµα-
κτική ιστορία που από την πρώτη µέρα 
της µοιάζει πολύ χειρότερη από την προ-
ηγούµενη. Σαν να έχει χαθεί το έρµα, 
το όριο, ο πάτος, σαν να είµαστε θεατές 
ενός ατέλειωτου διαγωνισµού φρίκης. 

Οι αστυνοµικοί συντάκτες των κα-
ναλιών µας πυροβολούν κάθε πρωί 
από την ΓΑ∆Α κι από τους τόπους των 
εγκληµάτων. Πληροφορίες πάνε κι έρ-
χονται, σοκαριστικές λεπτοµέρειες για 
τους πρωταγωνιστές αναδεικνύονται από 
πρωινάδικα και µεσηµεριανάδικα, το δι-
αδίκτυο και τα social media βρίθουν από 
εικασίες και βεβαιότητες, οι ψυχολόγοι 
αναλύουν δίχως κλινική εξέταση, οι αυτό-
κλητοι κατήγοροι κατηγορούν δίχως στοι-
χεία, οι Κατίνες κάθε τόπου και χώρου δι-
απρέπουν. Ο µέσος άνθρωπος ανησυχεί, 
υποπτεύεται, φοβάται, ταµπουρώνεται.

Οµαδική εγκληµατική
παράκρουση
Ζούµε σε µια οµαδική εγκληµατική 
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ΜΑ, ΤΙ ∆ΙΑΒΟΛΟ 
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 

Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ;»

Ο Μπάμπης έπαιζε θέατρο
Βιασμός 12χρονης

Κιβωτός του Κόσμου
Γηροκομείο του θανάτου 

Η Πισπιρίγκου σκότωσε τα παιδιά της 

Φρίκη στο Κολωνό

«Ξύρισαν» τον πατέρα Αντώνιο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΕΔΕΡΝΕ...



παράκρουση. Κάτι σαν επιδηµία, που 
τροφοδοτείται διαρκώς από καινού-
ριες µεταλλάξεις κάποιου ιού. Ο µέσος 
Έλληνας, ο κανονικός οικογενειάρχης 
άνθρωπος, νιώθει σαν να απλώνεται 
στην κοινωνία του µια σκούρα κηλίδα  
την οποία ούτε µπορεί να κατανοήσει, 
ούτε να αναλύσει, ούτε βέβαια να αντι-
µετωπίσει. Το συναίσθηµα αυτό δεν 
είναι παράλογο, αντιθέτως είναι η φυ-
σική κατάληξη αυτού του ορυµαγδού 
εικόνων και πληροφοριών που βιώνει 
καθηµερινά το µέσο νοικοκυριό.

Ο µέσος Έλληνας σκέφτεται πως 
σε µια κοινωνία στην οποία παιδιά 
υπόκεινται σε παντοειδείς κακοποιή-
σεις σε εκκλησιαστικές δοµές και δω-
δεκάχρονα κορίτσια εκπορνεύονται 
σε δεκάδες κρυµµένους παιδόφιλους, 

ο κίνδυνος για τον ίδιο, το σπίτι του, 
τα παιδιά του ελλοχεύει παντού. Σκέ-
φτεται ότι σε µια κοινωνία στην οποία 
απαστράπτοντες πιλότοι δολοφονούν 
τις γυναίκες τους και µετά παίζουν θέα-
τρο ή µανάδες σκοτώνουν βασανιστικά 
τα παιδιά τους για το γινάτι του συντρό-
φου τους, δεν είναι κοινωνίες της προ-
κοπής µέσα στις οποίες µπορούν να ζή-
σουν µε ασφάλεια.

Παράνοια και λογική
Κάποιοι από τους αναγνώστες θα πουν 
ότι δραµατοποιώ πολύ τα πράγµατα και 
ότι αυτά τα εξωφρενικά που βιώνουµε 
ως θεατές τα τελευταία δυο χρόνια δεν 
είναι ο γενικός κανόνας. Συµφωνώ εν 
µέρει, πλην η γραµµή ανάµεσα στην 
κοινωνική παράνοια και την λογική εί-

ναι εξαιρετικά λεπτή και δυσδιάκριτη. 
Αυτή η έξαρση ειδεχθών εγκληµάτων 
που κατακλύζουν τον δηµόσιο διάλο-
γο, αυτή η συνεχιζόµενη γραµµή αίµα-
τος και φρίκης, δεν µπορεί να καταχω-
ρηθεί στο κοινωνικό υποσυνείδητο ως 
µια τυχαία αλληλουχία δίχως άλλες 
ρίζες. Η εύκολη λύση είναι να πούµε 
ότι τρελαθήκαµε όλοι από τον δίχρονο 
εγκλεισµό και τώρα ξεσπάµε ανορθό-
δοξα, µε τους πιο ευάλωτους και ψυχι-
κά άρρωστους της κοινωνίας µας να ξε-
σπούν εγκληµατικά. 

Μα δεν είναι ακριβώς έτσι. Ποτέ η 
βιαιότητα (ατοµική και µαζική) δεν έχει 
µόνο µια αιτία και ποτέ η βαριά παρα-
βατικότητα ή οι εγκληµατικές συµπε-
ριφορές δεν έχουν µια µοναδική πη-
γή. Οι επαγγελµατίες ψυχολόγοι και 
κοινωνιολόγοι µπορούν εύκολα να 
αραδιάσουν έναν κατάλογο αιτιών 
και αφορµών γι αυτό που συµβαίνει 
στο διπλανό µας σπίτι, στο τετράγωνο, 
στην γειτονιά, στην πόλη µας, στην χώ-
ρα µας. Θα πουν για την ανταγωνιστι-
κότητα που έχει γίνει τρόπος ζωής, για 
την απορρύθµιση της παιδείας ως µη-
χανισµό καλλιέργειας πολιτισµού και 
πειθαρχίας, για την παρακµή της οικο-
γένειας ως κυττάρου ένταξης και συ-
γκράτησης του ατόµου, για την γενι-
κευµένη αίσθηση ατιµωρησίας σε µια 
χαοτική κοινωνία, για την διεύρυνση 
των οικονοµικών και κοινωνικών ανι-
σοτήτων που εξωθεί άτοµα και οµάδες 
στα άκρα και άλλα πολλά. 

∆εν αρκεί η διάγνωση!
Έχουν δίκιο σε όλα, πλην η διάγνωση 
του προβλήµατος δεν αρκεί. Χρειάζε-
ται θεραπεία, η οποία δεν µπορεί να εί-
ναι απλώς κατασταλτική. ∆εν είναι δυ-
νατόν να υπάρχει ένας αστυνοµικός σε 
κάθε σαλόνι ή υπνοδωµάτιο σπιτιού, 
ούτε σε κάθε προνοιακή δοµή, ούτε εί-
ναι εφικτό οι κρατικοί µηχανισµοί να 
προβλέπουν εκ των προτέρων τι πρό-
κειται να συµβεί στα σκοτεινά δωµάτια 
της ψυχής κάθε πολίτη και να τον προ-
λαβαίνει πριν εκδηλώσει την εγκλη-
µατική του συµπεριφορά. Ούτε η δι-
αρκής αυστηροποίηση των ποινών που 

την έχουµε κάνει ψωµοτύρι, µπορεί να 
λειτουργήσει ως κόφτης τέτοιων συ-
µπεριφορών. Η διεθνής εµπειρία επί 
της εγκληµατολογίας έχει απαντήσει 
και σ’ αυτό. 

Συντονισµένες, συνειδητές 
και πολυπλόκαµες δράσεις

Εδώ χρειάζονται διαρκείς, συντο-
νισµένες, συνειδητές και πολυπλόκα-
µες δράσεις, οι οποίες δεν θα λύσουν 
αλλά θα απαλύνουν το πρόβληµα και 
θα δηµιουργήσουν ένα στοιχειώδες 
αίσθηµα ασφάλειας στον µέσο πολίτη. 
Ακριβώς επειδή υπάρχει γύρω µας 
µια έκρηξη βίας και παραβατικότητας, 
χρειάζεται ως απάντηση µια έκρηξη 
του κράτους πρόνοιας, και θεραπευτι-
κού και  προληπτικού χαρακτήρα. Οι 
λιγοστοί πόροι, τα πενιχρά µέσα αι οι 
ελάχιστοι εξειδικευµένοι άνθρωποι 
που ως σήµερα στελέχωναν τις υπη-
ρεσίες πρόνοιας, πρέπει πλέον να δώ-
σουν την θέση τους σε κάτι πιο πλουσι-
οπάροχο και πιο επαρκές απέναντι στις 
καινούριες ανάγκες.

Η γυναίκα που κακοποιείται, η 
ανήλικη που σπρώχνεται στον δρό-
µο, το παιδάκι που κακοποιείται, ο γεί-
τονας ή ο συγγενής που βλέπει βίαιες 
συµπεριφορές στο διπλανό σπίτι, πρέ-
πει να έχουν κάπου να απευθυνθούν. 
Ο ψυχοπαθής που µισοθεραπεύεται 
και κυκλοφορεί έξω, πρέπει να διαθέ-
τει κάποιο διαρκές στήριγµα. Το σχο-
λείο πρέπει απαραιτήτως να έχει κοι-
νωνικό λειτουργό, οι δήµοι πρέπει 
απαραιτήτως να έχουν δίκτυα ψυχο-
λόγων ανά γειτονιά ή περιοχή. Το παι-
δί που εµφανίζεται ασυνόδευτο ή που 
διαχωρίζεται από την οικογένεια του 
µε εισαγγελική παραγγελία πρέπει 
να βρίσκει συγκροτηµένη δοµή που 
θα το υποδεχτεί, όχι να το παρκάρουν 
για µήνες στα νοσοκοµεία παίδων µέ-
χρι να δραπετεύσουν.

Επεξεργασµένο, ενιαίο,
αυστηρό λειτουργικό
πλαίσιο των δοµών 
Η αστυνοµία πρέπει να εκπαιδευτεί όχι 
µόνο στην αντιµετώπιση τέτοιων περι-
στατικών, αλλά να ακονίσει την ικα-
νότητα της να τα καταλαβαίνει µε την 
πρώτη ανεπαίσθητη αναφορά. Τα γη-
ροκοµεία (ξεχάσαµε τα Χανιά µε τις 
κακοποιήσεις των γερόντων;), τα κέ-
ντρα αποκατάστασης, οι διάφοροι οί-
κοι ευγηρίας πρέπει να µπουν κάτω 
από ένα πέπλο ελέγχων και κρατικής 
προστασίας. Οι δοµές που ασχολού-
νται µε παιδιά, δεν µπορεί να διαχω-
ρίζονται σε ιδιωτικές, σε δηµόσιες ή σε 
κοινωνικές, λειτουργώντας η κάθε µία 
κατά την κρίση και τα πρωτόκολλα των 
ιδιοκτητών και των διευθυντών. Είναι 
απαραίτητο ένα επεξεργασµένο, ενι-
αίο, αυστηρό και λειτουργικό πλαίσιο. 

∆εν περισσεύει κανείς
Όλα τούτα είναι το λεγόµενο κοινω-
νικό κράτος. Το οποίο δεν µηδενίζει 
τις εγκληµατικές συµπεριφορές µιας 
κοινωνίας, δίνει όµως διεξόδους στο 
κοµµάτι της κοινωνίας που προσπα-
θεί να βοηθήσει. Μια τέτοια προνοια-
κή επανάσταση όµως, δεν είναι µόνο 
θέµα αύξησης των χρηµάτων που δια-
τίθενται και που στην Ελλάδα παγίως 
ήταν ελάχιστα. Είναι µια επανάσταση 
στο σύνολο των κρατικών, αυτοδιοικη-
τικών και κοινωνικών θεσµών, που θα 
σπρώξει προς τα πάνω το δίχτυ προ-
στασίας των ευάλωτων και των κοινω-
νικά καταπονηµένων. 

Και είναι πραγµατικά ανόητο, σε 
µια χώρα όπου οι µηχανισµοί πρόλη-
ψης πάσχουν και οι δοµές θεραπείας 
είναι λειψές, να τσακωνόµαστε πολυτε-
λώς επί ιδεολογικής βάσης, για το αν το 
κράτος πρόνοιας πρέπει να είναι κρα-
τικό ή ιδιωτικό. Και τα δυο πρέπει να 
είναι, δεν έχουµε την πολυτέλεια του 
ενός. Οι κανόνες κρατικοί, η προσφο-
ρά απ’ όλους όσους διατίθενται. ∆εν 
περισσεύει κανείς, αλλά και κανείς 
δεν θα κινείται κάτω από την κρατική 
οµπρέλα ελέγχου, ούτε θα έχει δικά 
του πρωτόκολλα λειτουργίας και συ-
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Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

Το ένα ανήκουστο έγκληµα διαδέχεται το άλλο, θαρρείς µε τέλειο 
χρονικό συντονισµό. Με το που ολοκληρώνεται η καταβύθιση όλων 
µας στις λεπτοµέρειες της µιας φρικτής υπόθεσης, πάνω που πάµε να 

ανασάνουµε καταναλώνοντας φυσιολογικές ειδήσεις, σκάει η επόµενη 
τροµακτική ιστορία, που από την πρώτη µέρα της µοιάζει πολύ 

χειρότερη από την προηγούµενη. Σαν να έχει χαθεί το έρµα, το όριο,
ο πάτος, σαν να είµαστε θεατές ενός ατέλειωτου διαγωνισµού φρίκης 

Βιασµός 12χρονης

Κιβωτός του Κόσµου

Η Πισπιρίγκου σκότωσε τα παιδιά της 

Φρίκη στο Κολωνό
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πρόληψης πάσχουν και οι δοµές θεραπείας είναι λειψές, να 
τσακωνόµαστε πολυτελώς επί ιδεολογικής βάσης, για το αν το κράτος 
πρόνοιας πρέπει να είναι κρατικό ή ιδιωτικό. Και τα δυο πρέπει να 
είναι, δεν έχουµε την πολυτέλεια του ενός. ∆εν περισσεύει κανείς!
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«Ούτε θα κρίνουν τον χρόνο διεξαγωγής  
των εκλογών που θα τον αποφασίσει ο Πρωθυπουργός»

Tης 
Μάρθας 
Λεκκάκου

Γ
ια όλους και για όλα µιλάει 
η υφυπουργού Υγείας µε 
αρµοδιότητες την ψυχική 
υγεία και τις εξαρτήσεις, 

Ζωή Ράπτη. Με συνέντευξή της 
στην Τoday Press, τονίζει ότι «πέ-
ρα από το σοκ που όλοι νιώθουµε 
από τις αποτρόπαιες αποκαλύψεις, 
είναι ξεκάθαρο ότι η κοινωνία χρει-
άζεται θωράκιση, δίχτυ προστασί-
ας και πρώιµη παρέµβαση». «Αυτά 
υλοποιούµε», επισηµαίνει.  Επίσης 
η κα. Ράπτη σηµειώνει ότι «Παρότι 
τον τελευταίο καιρό βοµβαρδιζόµα-
στε από καταγγελίες κακοποίησης 
παιδιών, µε ιστορίες  που σοκάρουν 
το Πανελλήνιο, θα πρέπει να ανα-
γνωρίσουµε ότι εξιχνιάζονται από 
την Αστυνοµία. Το απόστηµα πια 
έχει σπάσει. Αυτές οι σπείρες της 
φρίκης εξαρθρώνονται και  η τιµω-
ρία είναι πλέον σκληρή». 

Τέλος, ερωτηθείσα για τις υπο-
κλοπές και τις εκλογές ανέφερε 
πως «οι υποκλοπές δεν θα επηρεά-
σουν το εκλογικό αποτέλεσµα ούτε 
θα κρίνουν  τον χρόνο διεξαγωγής 
των εκλογών που θα τον αποφασί-
σει ο Πρωθυπουργός» και στέλνει 
το µήνυµα προς τους πολίτες: «∆εν 
περιοριζόµαστε σε λόγια. Πράτ-
τουµε. ∆εν διχάζουµε, ενώνουµε. 
∆εν αφήνουµε κανέναν πίσω, µό-
νο αβοήθητο».

Ολόκληρη η συνέντευξη της 
υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη:

n Τι αφορούν οι 66 νέες δοµές 
για την ψυχική υγεία; Με ποιο 
χρονοδιάγραµµα οι πολίτες 
θα µπορούν να λαµβάνουν τις 
υπηρεσίες αυτών των δοµών;
Από το σύνολο των 104 Μονάδων 
που δηµιουργούνται µε πόρους 
από το Ταµείο Ανάκαµψης, ολο-
κληρώνονται οι διαγωνισµοί των 
πρώτων 66 ∆οµών, έχουν ήδη 
αναδειχθεί οι ανάδοχοι και βρι-
σκόµαστε στην τελική ευθεία για 
την έναρξη της λειτουργίας τους. 
Οι µονάδες αυτές αφορούν 12 Οι-
κοτροφεία και 1 Ξενώνα για την 
υποστήριξη ενηλίκων µε σοβαρές 
ψυχικές διαταραχές, στην Αττι-
κή, τον Πειραιά, το Ρέθυµνο, τη 
Μεσσηνία, τη Θεσπρωτία, και τη 
Μακεδονία. Επίσης, περιλαµβά-

νονται 8 µονάδες για την  Έγκαιρη 
Παρέµβαση στην Ψύχωση στην  
Αττική, τον Πειραιά, τη Ρόδο, τη 
Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την 
Τρίπολη και το Ηράκλειο Κρήτης.

Παράλληλα, δηµιουργούνται 6 
Κέντρα Ηµέρας και 5 Κινητές Μο-
νάδες υποστήριξης ενηλίκων για 
την κάλυψη των αναγκών σε Ατ-
τική και Μακεδονία, καθώς και  4 
Κέντρα Ηµέρας για την υποστήρι-
ξη  εργαζοµένων στην ∆υτική Αττι-
κή, τον Πειραιά, την Θεσσαλονίκη 
και την Κεντρική Μακεδονία.

Το Χαρτοφυλάκιο για την Ψυ-
χική Υγεία και τις Εξαρτήσεις έχει 
σε υψηλή προτεραιότητα την  θω-
ράκιση των παιδιών και της οι-
κογένειας. Στο πλαίσιο αυτό δη-
µιουργούµε  12 νέες µονάδες για 
την υποστήριξη παιδιών και εφή-
βων και της οικογένειας, που περι-
λαµβάνουν 6 Κέντρα Ηµέρας  και 
1 Κινητή Μονάδα ψυχικής υγείας 
παιδιών και εφήβων σε Αττική και 
Τρίκαλα. Από αυτά, τα 2 Κέντρα 
Ηµέρας αφορούν ∆ιατροφικές ∆ι-
αταραχές, που θα λειτουργήσουν  
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επι-
πλέον θα δηµιουργηθούν 3 Ξενώ-
νες για παραβατικούς εφήβους σε 
Αθήνα, Πειραιά και Μακεδονία 
και Κέντρα ηµέρας για τη στήριξη 
της οικογένειας σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη. 

Φυσικά, πρόβλεψη υπάρχει και 
για την τρίτη ηλικία, που επηρεά-
στηκε ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις 
της πανδηµίας. Ας µην ξεχνάµε 
πως η πατρίδα µας αντιµετωπί-
ζει σοβαρό δηµογραφικό πρόβλη-
µα κι έχουµε από τους πλέον γη-
ρασµένους λαούς στην Ευρώπη. 
Στο πλαίσιο αυτό, δηµιουργούνται 
για ασθενείς µε Άνοια  και νόσο  
Alzheimer’s 8 οικοτροφεία σε Ατ-
τική, Αθήνα, Καστοριά, Φθιώτιδα, 
Λάρισα, Ηλεία, Κέρκυρα και Ρόδο. 
Παράλληλα, θα τεθούν σε λειτουρ-
γία 6 Κέντρα Ηµέρας και 4 Κινη-
τές Μονάδες για ασθενείς µε Άνοια  
και νόσο Alzheimer’s, σε Αττική, 
Πειραιά, Άρτα, Ηράκλειο Κρήτης, 
Πιερία και Εύβοια.

n Ποια είναι η πορεία της Εθνι-
κής Γραµµής Ψυχοκοινωνικής 
στήριξης, του 10306; Ποια εί-
ναι τα ζητήµατα για τα οποία 
αναζητούν περισσότερο βοή-
θεια οι πολίτες και πώς δίνεται 
λύση σε περιπτώσεις που χρή-
ζουν άµεσης αντιµετώπισης, 
όπως θέµατα ενδοοικογενεια-
κής βίας; 

ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ 
(ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ)

«Οι υποκλοπές δεν 
θα επηρεάσουν  

το εκλογικό 
αποτέλεσμα»



Η Εθνική Γραµµή Ψυχοκοινω-
νικής στήριξης 10306 δηµιουρ-
γήθηκε µέσα στην πανδηµία, για 
να στηρίξει τις αυξηµένες ανά-
γκες των πολιτών, προκειµένου 
να έχουν ψυχοκοινωνική υποστή-
ριξη. 
Ήδη η γραµµή 10306 ξεπέρα-
σε πλέον τις 480.000 κλήσεις και 
τα πιο συχνά αιτήµατα αφορούν 
την Covid-19 και τον εµβολιασµό, 
το άγχος, τη µοναξιά, την αϋπνία, 
τα ενδοοικογενειακά προβλήµα-
τα, καθώς και ερωτήσεις σχετικά 
µε λήψη φαρµακευτικής αγωγής, 
έλλειψη ενέργειας και αδυνα-
µία,  προβλήµατα σε διαπροσωπι-
κές σχέσεις (χωρισµός,  απιστία, 
ερωτική απογοήτευση), αγωνία 
σχετικά µε την επικαιρότητα (ακρί-
βεια, πόλεµος),  φόβοι για ασθέ-
νειες και για υποτροπή υπάρχου-
σας ασθένειας, θέµατα σχετικά µε 
τη σχιζοφρένεια, ανησυχία για ζη-
τήµατα υγείας και σωµατικούς πό-
νους, κατάθλιψη και πένθος. 

n Ποιες δράσεις αντιµετώπι-
σης κρουσµάτων ενδοοικογε-
νειακής βίας, κακοποίησης ανη-
λίκων προτάσσει το Υπουργείο 
Υγείας; Τι ακόµη περισσότερο 
πρέπει να γίνει; 
∆υστυχώς, το φαινόµενο της σε-
ξουαλικής κακοποίησης των παι-
διών είναι πλέον συχνό και στη 
χώρα µας. Σύµφωνα µε έρευνα 
του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, 
στην χώρα µας το ποσοστό των παι-
διών, που πέφτουν θύµατα σεξουα-
λικής κακοποίησης, ανέρχεται στο 
16%, όταν στην Ευρώπη ένα στα 
5 παιδιά είναι θύµατα. Παρότι τον 
τελευταίο καιρό βοµβαρδιζόµαστε 
από καταγγελίες κακοποίησης παι-
διών, µε ιστορίες  που σοκάρουν 
το Πανελλήνιο, θα πρέπει να ανα-
γνωρίσουµε ότι εξιχνιάζονται από 
την Αστυνοµία. Το απόστηµα πια 
έχει σπάσει. Αυτές οι σπείρες της 
φρίκης εξαρθρώνονται και  η τιµω-
ρία είναι πλέον σκληρή. 

Η Κυβέρνηση, µε οδηγίες του  
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη και τη συνεργασία 12 Υπουρ-
γείων και της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, προχώρησε στην κατάρτιση 
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την 
προστασία των παιδιών από τη σε-
ξουαλική κακοποίηση και εκµετάλ-
λευση. Παράλληλα, προώθησε 
σηµαντικές αλλαγές του Ποινικού 
Κώδικα  και της Ποινικής ∆ικονο-
µίας, µε νόµο του  2021, αυστηρο-
ποιώντας τις ποινές για τέτοιου εί-

δους αδικήµατα, που µπορεί να 
φτάνουν µέχρι και ισόβια. 

Στο Υπουργείο Υγείας έχουµε 
θέσει ως προτεραιότητα την Ψυχι-
κή Υγεία των παιδιών και των εφή-
βων. Στο πλαίσιο αυτό, δηµιουρ-
γούµε άµεσα, µε χρηµατοδότηση 
από το Ταµείο Ανάκαµψης, δύο 
Κέντρα Ηµέρας για την ψυχοκοι-
νωνική υποστήριξη κακοποιηµέ-
νων παιδιών στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, µε χρηµατοδότηση 
280.000 ευρώ ετησίως για το κα-
θένα. Επίσης, δηµιουργούµε τρία 
Κέντρα Ηµέρας εξειδικευµένα 
στον τοµέα υποστήριξης της οικο-
γένειας ολιστικά, µε ετήσια δαπά-
νη 350.000 ευρώ σε Αθήνα, Πει-
ραιά και Θεσσαλονίκη, καθώς και 
9 Κέντρα Ηµέρας σε όλη τη χώ-
ρα για την ενίσχυση της ψυχικής 
υγείας των πολιτών, ώστε να υπο-
στηριχθούν για την αντιµετώπιση 
της ενδοοικογενειακής βίας. Στό-
χος όλων µας είναι να στηρίξου-
µε τα θύµατα, για να καταφέρουν 
να συνεχίσουν τη ζωή τους, ξεπερ-
νώντας, όσο γίνεται, τις τραγικές 
εµπειρίες που τους σηµάδεψαν. 

n Βρισκόµαστε πλέον στην τελι-
κή ευθεία για τις εθνικές εκλο-
γές.  Ποιους στόχους έχετε θέσει 
στην ατζέντα των αρµοδιοτήτων 
σας για το εναποµείναν χρονικό 
διάστηµα; 
Να προχωρήσουµε µε ταχείς ρυθ-

µούς την  µεγάλη Μεταρρύθµι-
ση που υλοποιούµε στην Ψυχική 
Υγεία και τις Εξαρτήσεις, ώστε να 
καλύψουµε τις αυξηµένες ανάγκες 
των πολιτών, ανάγκες που επηρεά-
στηκαν και επηρεάζονται από την 
πανδηµία και τα άλλα µεγάλα ζη-
τήµατα που αντιµετωπίζουµε, όπως 
η ακρίβεια, οι Πόλεµος στην Ου-
κρανία, τα περιστατικά  κακοποί-
ησης και σεξουαλικής κακοποί-
ησης που καταγγέλλονται πλέον 
σχεδόν σε καθηµερινή βάση. Πέ-
ρα από το σοκ που όλοι νιώθουµε 
από τις αποτρόπαιες αποκαλύψεις, 
είναι ξεκάθαρο ότι η κοινωνία χρει-
άζεται θωράκιση, δίχτυ προστασί-
ας και πρώιµη παρέµβαση. Αυτά 
υλοποιούµε.   

n Θα σας κάνω µια ερώτηση 
που έχει τεθεί και σε άλλους συ-
ναδέλφους σας πολιτικούς από 
το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρα-
τίας. Γιατί να εµπιστευθούν οι 
πολίτες το κυβερνών κόµµα και 
όχι τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ή 
κάποιο άλλο κόµµα στις επικεί-
µενες εθνικές εκλογές; 
Οι πολίτες πιστεύω ότι θα µας εµπι-
στευτούν για την υλοποίηση των 
δεσµεύσεων µας σε µια σειρά από 
προκλήσεις, δοκιµασίες και κινδύ-
νους (πανδηµία, ελληνοτουρκικά, 
οικονοµία, ακρίβεια, πόλεµος στην 
Ουκρανία, ενεργειακό κ.ά) και το 
πρόγραµµά µας για το άµεσο και 
απώτερο µέλλον. Ένα πρόγραµµα 
χωρίς ασάφειες, κοστολογηµένο 
µέχρι το τελευταίο ευρώ. Εκτιµώ 
ότι η κρίση του λαού στις εκλογές 
θα είναι θετική για την κυβέρνηση 
της Νέας ∆ηµοκρατίας µε πρωθυ-
πουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
∆εν περιοριζόµαστε σε λόγια. 
Πράττουµε. ∆εν διχάζουµε, ενώ-
νουµε. ∆εν αφήνουµε κανέναν πί-
σω, µόνο αβοήθητο.

n Το σχόλιό σας για το ζήτηµα 
των υποκλοπών, πώς και αν θα 
επηρεάσει το εκλογικό σώµα, 
αλλά και τον χρόνο διεξαγωγής 
των εκλογών.
Οι υποκλοπές δεν θα επηρεάσουν 

το εκλογικό αποτέλεσµα ούτε θα 
κρίνουν  τον χρόνο διεξαγωγής των 
εκλογών που θα τον αποφασίσει ο 
Πρωθυπουργός.  Το άµεσο µέλλον 
θα δείξει ότι οι χειρισµοί µας στην 
υπόθεση των υποκλοπών είναι σω-
στοί, οι ευθύνες για την περίπτωση 
του κ. Ανδρουλάκη αναλήφθηκαν 
και αποδόθηκαν εκεί που έπρεπε 
και η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµο-

κρατίας είναι η µοναδική πολιτική 
δύναµη που έχει σχέδιο, πρόγραµ-
µα και λύσεις θεσµικές γι’ αυτό το 
θέµα, µε το νοµοσχέδιο για τη «∆ι-
αδικασία άρσης του απορρήτου των 
επικοινωνιών, την κυβερνοασφά-
λεια και την προστασία προσωπι-
κών δεδοµένων πολιτών» να απα-
ντά ξεκάθαρα σε όλα  τα συναφή 
ζητήµατα. 
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«∆εν περιοριζόµαστε  
σε λόγια.  

Πράττουµε.  
∆εν διχάζουµε, 

ενώνουµε.  
∆εν αφήνουµε  
κανέναν πίσω,  

µόνο αβοήθητο»

«Παρότι τον τελευταίο καιρό βοµβαρδιζόµαστε από καταγγελίες κακοποίησης παιδιών, 
µε ιστορίες  που σοκάρουν το Πανελλήνιο, θα πρέπει να αναγνωρίσουµε

ότι εξιχνιάζονται από την Αστυνοµία. Το απόστηµα πια έχει σπάσει.
Αυτές οι σπείρες της φρίκης εξαρθρώνονται και  η τιµωρία είναι πλέον σκληρή» 
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T
ο συνολικό ποσό της επι-
δότησης για το ηλεκτρι-
κό ρεύµα τον ∆εκέµβριο 
ανέρχεται στα 435 εκατ. 

ευρώ ενώ για το φυσικό αέριο η ορι-
ζόντια επιδότηση θα είναι 15 ευρώ 
ανά θερµική µεγαβατώρα.

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας σχετικά µε τις κρατικές 
επιδοτήσεις όσον αφορά τους λογα-
ριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος και 
φυσικού αερίου για τον ∆εκέµβριο.

Ο υπουργός αρχικά υπογράµ-
µισε ότι η κυβέρνηση εφαρµόζει 
µε συνέπεια κι αποτελεσµατικότητα 
την πολιτική της για την αντιµετώπι-
ση της ενεργειακής κρίσης, σε δυο 
µέτωπα: Πρώτον, µε τη δηµιουργία 
συµµαχιών και την πίεση προς την 
Ευρώπη προκειµένου να εφαρµόσει 
ένα ρεαλιστικό πλαφόν στο Φυσικό 
Αέριο, όπως πρότεινε ήδη από τον 
Μάρτιο ο Πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης. Και δεύτερον µε 
άµεσες επιδοτήσεις στους λογαρια-
σµούς ρεύµατος για την απορρόφη-
ση  του µεγαλύτερου ποσοστού των 
αυξήσεων.

Στο χθεσινό Έκτακτο Συµβού-
λιο Υπουργών Ενέργειας, σηµείωσε 
ο ίδιος, η Ελλάδα ηγήθηκε µεγάλης 
οµάδας κρατών- µελών που ζήτησε 
να οριστεί ένα ρεαλιστικό πλαφόν 
για κοινή αγορά φυσικού αερίου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκε-

τά χαµηλότερο από την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι, η Ευ-
ρώπη θα µπορεί να µειώσει της τιµές 
Φυσικού Αερίου και κατά συνέπειας 
του ρεύµατος.

«Είναι µια δύσκολη µάχη, που 
θα συνεχιστεί, στις 13 ∆εκεµβρίου 
στο έκτακτο συµβούλιο Υπουργών 
Ενέργειας στις Βρυξέλλες» τόνισε 
ο υπουργός και σε ό,τι αφορά στον 
δεύτερο πυλώνα της ενεργειακής πο-
λιτικής, ανακοίνωσε τις επιδοτήσεις 
για τον µήνα ∆εκέµβριο.

Συγκεκριµένα:
Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση 
σε Οικιακά Τιµολόγια

   Για όλες τις παροχές κύριας και 
µη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδη-
µατικά κριτήρια και ανεξαρτήτως πα-
ρόχου, η κλιµακωτή επιδότηση για 
τον ∆εκέµβριο διαµορφώνεται ως 
εξής:  

l Για µηνιαίες καταναλώσεις έως 
500 KWh η επιδότηση θα είναι 221 
ευρώ MWh. Η κατηγορία αυτή αφο-
ρά το 90% των νοικοκυριών στην Ελ-
λάδα.
l Για την µηνιαία κατανάλωση από 
501-1000kWh η επιδότηση είναι 171 
Euro/MWh. Αν, όµως, ένα νοικοκυ-
ριό µειώσει κατά 15% την µέση ηµε-
ρήσια κατανάλωσή του σε σχέση µε 
την αντίστοιχη περσινή, τότε η επι-
δότηση αυξάνεται κατά 50 ευρώ ανά 
MWh.
l Για την µηνιαία κατανάλωση πάνω 
από 1001 KWh, η επιδότηση ανέρχε-
ται στα 81 ευρώ ανά MWh. Αφορά 
µόνο το 2% των νοικοκυριών στην 
Ελλάδα. Και σε αυτή την κλίµακα 
ισχύει η επιπλέον επιδότηση των 50 
ευρώ ανά MWh, αν υπάρξει µείωση 
κατανάλωσης κατά 15%.
l Στα νοικοκυριά που είναι ενταγµέ-

να στο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολό-
γιο (ΚΟΤ) απορροφάται σχεδόν το 
100% της αύξησης και η επιδότηση 
ανέρχεται στα 269 ευρώ ανά MWh.

∆ηλαδή, όπως είπε ο υπουργός, 
η αξία της επιδότησης για τα νοικο-
κυριά τον ∆εκέµβριο ανέρχεται στα 
282 εκατ. ευρώ.  
Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότη-
ση σε Επαγγελµατικά Τιµολόγια

l Για τους εµπορικούς κατανα-
λωτές µε παροχή ισχύος έως 35 KVa 
και κατανάλωση έως τις 2.000 KWh, 
η επιδότηση για τον µήνα ∆εκέµβριο 
ανέρχεται στα 183 ευρώ ανά ΜWh.
l Για τους επαγγελµατικούς και 
εµπορικούς  καταναλωτές έως 35 
KVa που ξεπερνούν τις 2.000KWh 
αλλά και όλα τα υπόλοιπα µη οικι-
ακά τιµολόγια χαµηλής µέσης και 
υψηλής τάσης, η επιδότηση ανέρχε-
ται σε 34Euro/MWh.

l Για τους αγρότες, η επιδότηση εί-
ναι οριζόντια και ανέρχεται στα 221 
ευρώ ανά MWh.

Το συνολικό ποσό της επιδότη-
σης για το ηλεκτρικό ρεύµα τον ∆ε-
κέµβριο ανέρχεται στα 435 εκατ. 
ευρώ. Το µεγαλύτερο µέρος του 
ποσού προέρχεται από τον καινο-
τόµο µηχανισµό ανάκτησης των 
υπερεσόδων από τους ηλεκτροπα-
ραγωγούς, που έχει εφαρµόσει η 
Ελληνική Κυβέρνηση από τον προ-
ηγούµενο Ιούλιο  και  έχει αποδώ-
σει µέχρι σήµερα πάνω από 2,5 δισ. 
ευρώ.
Φυσικό Αέριο - Επιδότηση σε 
Οικιακά Τιµολόγια - Νοικοκυριά

Η ∆ΕΠΑ Εµπορίας σε συνερ-
γασία µε τους υπόλοιπους παρό-
χους θα δώσει µια οριζόντια επι-
δότηση που θα ανέλθει σε 15 ευρώ 
ανά θερµική MWh για όλους τους 
οικιακούς καταναλωτές. Το µέτρο 
αφορά σε 700.000 οικιακούς κατα-
ναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήµατος, 
µεγέθους κατοικίας ή παρόχου.

«Όπως έχει πει ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρ-
νησή µας θα συνεχίσει να βρίσκεται 
δίπλα σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις 
για όλο το χρονικό διάστηµα που θα 
διαρκέσει η ενεργειακή κρίση. Η δέ-
σµευσή µας ότι δεν θα αφήσουµε κα-
νέναν απροστάτευτο αυτόν τον δύ-
σκολο χειµώνα, ισχύει απολύτως» 
κατέληξε ο υπουργός.

Οι επιδοτήσεις
του ∆εκεμβρίου

Στα 435 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό επιδότησης ρεύµατος

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
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HUMANRIGHTS360
Περίεργη διαδρομή

εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ 
Ε

να πόρισµα-«φωτιά» για την 
οικονοµική δράση της Μη 
Κυβερνητικής Οργάνωσης 
«Human Rights 360», κα-

τήρτισε η Αρχή Καταπολέµησης της 
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκλη-
µατικές ∆ραστηριότητες µετά από εν-
δελεχή έλεγχο της ΜΚΟ.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, 
στο εν λόγω πόρισµα που υπογρά-
φει ο επικεφαλής της Αρχής, Χαρά-
λαµπος Βουρλιώτης γίνεται λόγος για 
µία περίεργη διαδροµή εκατοντάδων 
χιλιάδων ευρώ τα οποία αντί να κατευ-
θύνονται στο ανθρωπιστικό έργο της 
οργάνωσης, κατέληγαν να µεταφέρο-
νται από τον έναν λογαριασµό στον 
άλλον. Όπως φαίνεται από το πόρι-
σµα της Ανεξάρτητης Αρχής κεντρικό 
ρόλο στην υπόθεση της ροής χρήµα-
τος έχουν ο ιδρυτής της ΜΚΟ, Επαµει-
νώνδας Φαρµάκης και συγγενικά του 
πρόσωπα.

Μέσα από ένα πολυδαίδαλο σύ-
στηµα συνάψεων σχέσεων έργου επι-
χειρείτο η δικαιολόγηση µεταφοράς 
κεφαλαίων προς τον κ. Φαρµάκη, που 
συνολικά ξεπερνούν και τις 210.000 
ευρώ. Ποσά που αρχικώς λάµβανε η 
Human Rights 360 προκειµένου να τα 
αξιοποιεί στην ανθρωπιστική της δρά-
ση, ωστόσο κατευθύνονταν µέσα από 
συµφωνίες σε άλλες συνεργαζόµενες 
ΜΚΟ µε άµεση ή έµµεση σχέση µε τον 
κ. Φαρµάκη.

Μιλώντας για την συγκεκριµένη 
υπόθεση ο υπουργός Μετανάστευσης 
και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, είπε 
πως η εν λόγω ΜΚΟ το 2019 ορίστηκε 
ως διαχειρίστρια προγραµµάτων από 
τον ευρωπαϊκό οικονοµικό χώρο, δη-
λαδή Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία, 
στη χώρα µας. «Όπως φαίνεται από 
την έρευνα υπάρχουν ιδιόµορφες δι-
αδροµές χρήµατος οι οποίες χρήζουν 
εξέτασης».

Tα στοιχεία εστάλησαν στην Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για 
ποινική αξιολόγηση και περαιτέρω 
έρευνα, µία έρευνα η οποία εντάσ-

σεται στο πλαίσιο και της ευρύτερης 
η οποία διενεργείται µετά και την κα-
τάθεση στοιχείων από τον κ. Μηταρά-
κη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου για την υπόθεση του Έβρου και 

τις ανακολουθίες που δηµοσιεύθηκαν 
στον Τύπο.

Τι απαντά η ΜΚΟ
Η Human Rights 360 το απόγευµα της 

∆ευτέρας εξέδωσε ανακοίνωση στην 
οποία κάνει λόγο για στοχοποίηση. 
Όπως σηµειώνει δεν έχει γνώση του 
εν λόγω πορίσµατος, ούτε έχει λάβει 
κάποια ειδοποίηση επ αυτού.

«Είναι τουλάχιστον λυπηρό και 
οπωσδήποτε ανησυχητικό το γεγονός 
ότι και αυτή η ‘τυφλή’ επίθεση προς κά-
ποια ΜΚΟ δεν στοχοποιεί µόνο τη συ-
γκεκριµένη οργάνωση αλλά τη συλ-
λογική έκφραση της αλληλεγγύης 
από την Κοινωνία των Πολιτών», ανα-
φέρει. Σηµειώνει δε πως «πρόκειται 

για άλλο ένα ‘επεισόδιο’ από το γνω-
στό κυνήγι µαγισσών της τελευταίας 
τουλάχιστον δεκαετίας, που στόχο έχει 
να απαξιώσει συνολικά το έργο των µη 
κυβερνητικών οργανώσεων, µε το λα-
ϊκιστικό αφήγηµα του περί ‘απιστίας’ 
και ‘εγκλήµατος’».
Η Human Rights 360
Η περιβόητη οργάνωση έγινε γνω-
στή στο ευρύ κοινό από την εµπλοκή 
της στην υπόθεση των 38 µεταναστών 
στον Έβρο. Η HumanRights360 είχε 
έρθει αρχικά σε επαφή µε τους πρό-
σφυγες µετά την βίαιη προώθησή τους 
από την Τουρκία καταρτίζοντας λίστα 
µε τα ονόµατά τους την οποία και απέ-
στειλε στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Αν-
θρωπίνων ∆ικαιωµάτων προκειµένου 
να ασκηθεί πίεση στην Ελλάδα για να 
επέµβει.

Ήταν η ίδια οργάνωση η οποία µι-
λούσε για τον «θάνατο της µικρής Μα-
ρίας» και η ίδια που τελικώς ανακάλε-
σε τις τοποθετήσεις της αναφορικά µε 
το καθεστώς κυριαρχίας στην επίµαχη 
νησίδα δηλώνοντας ευθέως πως λαν-
θασµένα είχε δηλώσει πως πρόκειται 
για ελληνικό έδαφος.

Η συγκεκριµένη υπόθεση του 
ελέγχου της εν λόγω ΜΚΟ έρχεται σε 
συνέχεια και της πρόσφατης ανάκλη-
σης δηµοσιευµάτων από το γερµανι-
κό περιοδικό Der Spiegel το οποίο σε 
ανακοίνωσή του ανέφερε πως «αφαι-
ρεί προσωρινά αρκετές αναρτήσεις 
σχετικά µε αυτό το θέµα από τον ιστό-
τοπό του» λόγω αµφιβολιών για όσα εί-
χαν πραγµατικά συµβεί.

Στον εισαγγελέα  για  ξέπλυµα  χρήµατος η ΜΚΟ
που κατήγγειλε ψευδώς την Ελλάδα για τους 38 στον Έβρο

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση της 
ροής χρήµατος έχουν ο ιδρυτής της 
ΜΚΟ, Επαµεινώνδας Φαρµάκης και 
συγγενικά του πρόσωπα

Ήταν η ίδια οργάνωση η οποία 
µιλούσε για τον «θάνατο της µικρής 
Μαρίας» και η ίδια που τελικώς 
ανακάλεσε τις τοποθετήσεις 
της αναφορικά µε το καθεστώς 
κυριαρχίας στην επίµαχη 
νησίδα δηλώνοντας ευθέως πως 
λανθασµένα είχε δηλώσει πως 
πρόκειται για ελληνικό έδαφος
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Ρ
αγδαίες είναι οι εξελίξεις 
µε τις την «κιβωτό του Κό-
σµου», αφού οι αποκαλύ-
ψεις και οι µαρτυρίες για 

το τι συνέβαινε στη δοµή διαδέχο-
νται η µία την άλλη. Οι οικονοµικοί 
αστυνοµικοί ελέγχουν όλα τα πα-
ραρτήµατα της «Κιβωτού» ανά την 
Ελλάδα και όπως έγινε τις τελευ-
ταίες ώρες και στη Χίο, όπου µετέ-
φεραν τεράστιους φακέλους, προ-
κειµένου να κάνουν έρευνα στα 
οικονοµικά της ΜΚΟ. 

Τα οικονοµικά στοιχεία της Κι-
βωτού του Κόσµου έχουν µπει στο 
στόχαστρο, αφού τα ποσά που ακού-
γονται για τις δωρεές και τις χορη-
γίες που «ακούγονται» προκαλούν 
ζάλη!

Από το 2017 έως το 2022, οι δω-
ρεές και οι χορηγίες στην Κιβωτό 
του Κόσµου ξεπερνούν κατά πολύ 
τα 30 εκατοµµύρια ευρώ και ίσως 
φτάνουν ακόµη και τα 40 εκατ. ευ-
ρώ! Το ποσό αυτό, µάλιστα, µπορεί 
να φτάνει τα 90 εκατ. ευρώ για το 

διάστηµα από το 2007 έως το 2022!
Οι έλεγχοι της οικονοµικής 

αστυνοµίας ξεκίνησαν από την κε-
ντρική δοµή της Κιβωτού του Κό-
σµου, στον Κολωνό. Τα όσα ακού-
γονται για τη θυρίδα που… άδειασε 
µέσα σε λίγες ώρες, για λογαρια-
σµούς εκατοµµυρίων ευρώ σε τρά-
πεζα, για τη «µεγάλη ζωή» και τα 
ακριβά αυτοκίνητα Porsche του πα-
τέρα Αντωνίου, όλα αυτά βρίσκο-
νται στο µικροσκόπιο και θα εξετα-
στούν ενδελεχώς.

Η οικονοµική αστυνοµία έχει 
ζητήσει να ανοίξουν οι λογαριασµοί 
πέντε προσώπων που βρίσκονταν 
στο ∆.Σ. της Κιβωτού του Κόσµου. 
Μάλιστα, µέσα στις επόµενες 2 ή 3 
µέρες αυτό αναµένεται να γίνει δε-
κτό και ανοίξουν οι λογαριασµοί του 
πατέρα Αντωνίου που ήταν επίτιµος 
πρόεδρος του ∆.Σ., της πρεσβυτέ-
ρας αλλά και της µητέρας του, στο 
όνοµα των οποίων ήταν τα πάντα.

Άδειασε µυστική θυρίδα
Την ίδια ώρα, έρχεται στο φως, ένα 
ακόµη αποκαλυπτικό περιστατικό: 
Πρώην κορυφαίο στέλεχος της Κι-
βωτού του Κόσµου, άδειασε µε από-
λυτη µυστικότητα, τραπεζική θυρίδα 
σε υποκατάστηµα πιστωτικού Ιδρύ-

«ΧΡΥΣΗ» 
ΚΙΒΩΤΟΣ 

Πως «ξύρισαν»
τον πατέρα Αντώνιο 
και την πρεσβυτέρα

Ανοίγουν τις επόµενες µέρες  
οι λογαριασµοί του ζεύγους
και της µητέρας του ιερέα

Πρώην κορυφαίο στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου,  
άδειασε με απόλυτη μυστικότητα, τραπεζική θυρίδα σε υποκατάστημα  

πιστωτικού Ιδρύματος στο κέντρο της Αθήνας



µατος στο κέντρο της Αθήνας.
Σύµφωνα µε τις αποκαλύψεις 

της εφηµερίδας Τα Νέα,  η πλη-
ροφορία έφτασε από υψηλόβαθµα 
τραπεζικά στελέχη και από ελεγκτές 
της επιτροπής για το Ξέπλυµα Μαύ-
ρου Χρήµατος που ήδη ερευνούν 
την ΜΚΟ. Στην ίδια τράπεζα η Κι-
βωτός του Κόσµου φέρεται να δια-
τηρούσε λογαριασµό ύψους 2 εκατ. 
ευρώ. Μάλιστα υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις ότι τα τελευταία 24ωρα 
υπήρξε προσπάθεια εξαΰλωσης 
και αλλοίωσης των ιχνών για τις 
συναλλαγές της ΜΚΟ που παρου-
σίαζε ετησίως κέρδη εκατοντάδων 
χιλιάδων ευρώ και συνολικά πλεο-
νάσµατα πολλών εκατοµµυρίων ευ-
ρώ από δωρεές.

Η τραπεζική θυρίδα µε το άγνω-
στο περιεχόµενο που αφαιρέθηκε 
άρον- άρον αρχές της εβδοµάδας 
φέρεται ότι είχε ανοιχτεί στο όνοµα 
της Κιβωτού του Κόσµου.

H «γραµµή»  
του πατέρα Αντωνίου
Τόσο ο πατήρ Αντώνιος, όσο και 
η πρεσβυτέρα φέρονται να βρίσκο-
νται σε κάποιο φιλικό σπίτι, απο-
φεύγοντας τις επαφές µε δηµοσιο-
γράφους και τις εµφανίσεις. 

Ο πατέρας Αντώνιος και η πρε-
σβυτέρα, οι πληροφορίες λένε ότι 
θα εκπροσωπηθούν από συνολικά 
τέσσερις επιφανείς και γνωστούς δι-
κηγόρους, και, σύµφωνα µε την ίδια 
πηγή φαίνεται να «βλέπουν» θρη-
σκευτικά και πολιτικά αντίποινα πί-
σω από τις καταγγελίες σε βάρος 
της «Κιβωτού του Κόσµου».

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR
EEΣάββατο 26 & Κυριακή 27 Νοεµβρίου 2022

17
Από το 2017 έως το 2022, 
οι δωρεές και οι χορηγίες 
στην Κιβωτό του Κόσμου 

ξεπερνούν κατά πολύ τα 
30 εκατομμύρια ευρώ και 
ίσως φτάνουν ακόμη και 

τα 40 εκατ. ευρώ! Το ποσό 
αυτό, μάλιστα, μπορεί να 
φτάνει τα 90 εκατ. ευρώ 
για το διάστημα από το 

2007 έως το 2022!

Από μετανάστης από το Ιράκ, με... 
πούρα και γενικός διευθυντής στη δομή!
Ένας 34χρονος άνδρας είναι ένα από τα τρία 
πρόσωπα που ελέγχονται εκτός από τον πατέ-
ρα Αντώνιο, για τα όσα φέρονται να συνέβαι-
ναν στην «Κιβωτό του Κόσµου».

Ο λόγος για έναν άνδρα από το Ιράκ που 
µπήκε στη δοµή από τα 9 του χρόνια και σήµε-
ρα παρουσιάζεται ως γενικός διευθυντής της 
«Κιβωτού», µε τα αδέλφια, τη σύζυγο και την 
αδελφή της συζύγου του να εργάζονται όλοι 
εκεί. «Εγώ τους ξέρω απ’ όταν ήρθαν από το 
Ιράκ. Είναι τρεις αδελφές και τρία αγόρια. Έξι 
αδέλφια. Τα τρία αγόρια, είναι αυτοί που κά-
νουν κουµάντο µέσα στη δοµή», λέει µάρτυρας.
 
Το δεξί χέρι του πατέρα Αντωνίου
Ο 34χρονος είναι από τα πρώτα παιδιά που 
έµειναν στην Κιβωτό. Τον συνάντησε ο πα-
τέρας Αντώνιος να παίζει σε µια πλατεία την 
ώρα που έπρεπε να είναι στο σχολείο και θέ-
λησε να µάθει την ιστορία του.

Σε παλιότερη συνέντευξή του ο 34χρο-
νος έλεγε για την σχέση του µε τον ιερέα.  «Η 
Κιβωτός που µε υπεράσπιζε από µικρό παιδί 
ενάντια στην ξενοφοβία και τον ρατσισµό δεν 
µπορεί παρά να είναι ένα καταφύγιο για όλο 
τον κόσµο. Ο πατέρας Αντώνιος δέχτηκε πολ-
λές αντιδράσεις στην αρχή. Ήταν πολλοί αυ-
τοί που του είπαν ‘τι κοιτάς τώρα ξένα παιδιά, 
εσύ ασχολήσου µε τη δουλειά σου’. Αλλά αυ-
τός συνέχισε. Ουδέποτε µας µίλησε για την 
θρησκεία, για την εκκλησία. Ουδέποτε µας εί-
πε ελάτε να δείτε τι κάνω στην εκκλησία. Σε-
βόταν την καταγωγή µας και τα πιστεύω µας».
 
Από πρόσφυγας… µε πούρο
Σύµφωνα µε ρεπορτάζ του Live News, η ιστο-
ρία της ζωής του 34χρονου πάντα προκαλούσε 
ερωτήµατα. Πώς ένα παιδί που ήρθε πρόσφυ-
γας ξαφνικά έκανε µια άνετη ζωή, µε ταξίδια, 
ακριβά ρούχα και ρολόγια που «έβγαζαν µά-
τι». Ο 34χρονος µάλιστα, συχνά ανέβαζε φω-
τογραφίες όπως µία µε ένα πούρο, που αποτύ-
πωναν έναν τρόπο ζωής που µόνο ταπεινό και 

φτωχικό δεν θα τον έλεγε κανείς.
Ήταν άλλωστε και τα ταξίδια στο εξωτε-

ρικό, αρκετά σε όλη την Ελλάδα αλλά και ο 
πλουσιοπάροχος γάµος πρόσφατα που άφη-
σε εποχή, µε τον πατέρα Αντώνιο και την πρε-
σβυτέρα στο πλευρό του και έναν από τους 
πιο γνωστούς τραγουδιστές να αναλαµβάνει 
την ψυχαγωγία των καλεσµένων.
 
Η αναδοχή που… εξέπληξε
Είναι όµως, ένα ακόµη περιστατικό, που θο-
ρύβησε τον κόσµο γύρω του. Παρουσιάστηκε 
ως ανάδοχος γονιός ενός παιδιού από τη δο-
µή, εγείροντας ερωτήµατα για το εάν πράγ-
µατι πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει. 
«Ξαφνικά εµφανίστηκε ως ανάδοχος ενός 
µικρού κοριτσιού, 4 ετών από την Αλβανία, 
µέσα από την ‘Κιβωτό’. Το έλεγε παντού και 
µας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, πώς ένας τό-
σο νέος άνδρας, µόνος του, κατάφερε να γίνει 
ανάδοχος, ενώ ζευγάρια που παλεύουν να το 
καταφέρουν χρόνια, απορρίπτονταν από την 
‘Κιβωτό’. Όλοι αναρωτηθήκαµε για τα κριτή-
ρια και πώς τα πληροί. Βέβαια, βλέπαµε ότι 
το χρήµα ρέει άφθονο. Ταξίδια, ζωή µε ανέ-
σεις. Είπε µάλιστα ότι έπαιρνε και επίδοµα 
αναδοχής. Λίγους µήνες µετά παντρεύτηκε 
µία εργαζόµενη από την ‘Κιβωτό’. Ένας γά-
µος πλουσιοπάροχος».

Κι ενώ το δεξί χέρι του παπά Αντωνί-
ου εγκρίθηκε ως ανάδοχος και έπαιρνε το 
επίδοµα, µια γυναίκα, παρότι προσπάθησε 
ουκ ολίγες φορές να γίνει ανάδοχος παιδιού 
από την «Κιβωτό», πάντα έπεφτε σε τοίχο. «∆ε 

δίνουνε. Αυτό είναι το θέµα, ότι ο πατέρας 
Αντώνης, δεν αφήνει αναδοχές να γίνουν µε 
τίποτα. Και µάλιστα ισχυρίζεται ότι το παιδί δε 
θέλει γιατί περνάει τόσο καλά, που δε θέλει».

Για κάθε παιδί που τοποθετείται σε ανα-
δοχή, χορηγείται στους ανάδοχους γονείς 
οικονοµική ενίσχυση, για την κάλυψη των 
αναγκών διαβίωσής του. Ένα επίδοµα που 
αρχίζει από τα 325 ευρώ και µπορεί να φτά-
σει τα 1.200.

Ο 34χρονος, όπως και άλλα δύο στελέχη 
της «Κιβωτού» που από φιλοξενούµενοι, µε 
την πάροδο του χρόνου, έγιναν εργαζόµενοι 
στη δοµή, βρίσκονται στο «µικροσκόπιο» των 
Αρχών για την ασέλγεια που έχει καταγγελ-
θεί αλλά και για τις κακοποιήσεις. Τις απάν-
θρωπες τιµωρίες που «βάπτιζαν» συνέπειες 
και τους ξυλοδαρµούς παιδιών της «Κιβωτού».

Ποιος είναι ο 34χρονος 
µε τη χλιδάτη ζωή  

που ελέγχεται  
από τις Αρχές  

Συνελήφθη βρεφονηπιοκόμος 
που κατηγορείται για 
ξυλοδαρμούς μικρών παιδιών

Β ρ ε φ ο ν η π ι ο κό µ ο ς  σ υ ν ε λ ήφ θ η 
στη  Θεσσαλονίκη  κατηγορούµενη 
ότι ασκούσε σωµατική βία σε βάρος µι-
κρών παιδιών σε βρεφονηπιακό-παιδι-
κό σταθµό, όπου εργάζεται. Είχε προη-
γηθεί καταγγελία από συνάδελφό της 
και υπό αυτές τις συνθήκες ακολούθη-
σε η σύλληψή της µε την αυτόφωρη δι-

αδικασία. Πρόκειται για 47χρονη, η 
οποία το µεσηµέρι οδηγήθηκε στον ει-
σαγγελέα πληµµελειοδικών που της 
απήγγειλε ποινική δίωξη για επικίν-
δυνη σωµατική κάκωση και βλάβη σε 
βάρος ανηλίκων, σε απόπειρα και τε-
τελεσµένη, κατά συρροή και κατ’ εξα-
κολούθηση.



Σ
υνάντηση των Υπουρ-
γών των 15 κρατών-µε-
λών της ΕΕ, που είχαν 
υπογράψει την κοινή επι-

στολή ζητώντας την επιβολή πλαφόν 
στην τιµή του φυσικού αερίου, πραγ-
µατοποιήθηκε πριν από την έναρξη 
του Συµβουλίου για την ενέργεια. 
Όπως ανέφεραν ευρωπαϊκές πηγές, 
οι «15» επιβεβαίωσαν ότι θα τηρή-
σουν κοινή στάση και θα ζητήσουν 
την παρουσίαση µιας καινούριας 
πρότασης µε σηµαντικές βελτιώσεις, 
ώστε να εγκριθούν και οι τρεις κανο-
νισµοί σε επόµενο έκτακτο συµβού-
λιο στις 11 ή 13 ∆εκεµβρίου.

«Η ενεργειακή κρίση  
είναι σοκαριστική»
«To να µπει µία οροφή (ένα πλαφόν) 
στα 275 ευρώ, δεν είναι στην ουσία 
οροφή» τόνισε ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέ-
κας στο Συµβούλιο των αρµόδιων 
Υπουργών στις Βρυξέλλες και επι-
σήµανε ότι ένα πλαφόν µεταξύ «150 

ευρώ και 200 ευρώ είναι ρεαλιστι-
κή οροφή» Ο κ. Σκρέκας προσέθε-
σε ότι «η ενεργειακή κρίση είναι σο-
καριστική. Για τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις. Γι’ αυτό το λόγο πρέ-
πει να κάνουµε κάτι. ∆εν µπορούµε 
να µένουµε χωρίς να κάνουµε τίπο-
τα. Οι τιµές που εκτοξεύονται απει-
λούν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και 
τις επιχειρήσεις. Χάνουµε πολύτιµο 
χρόνο χωρίς αποτελέσµατα. Πρέ-
πει να προστατεύσουµε τα ευρωπα-
ϊκά νοικοκυριά και την αξιοπιστία 
της Ευρώπης και αυτό θα προσπα-
θήσουµε να κάνουµε στο σηµερινό 
Συµβούλιο».

Ερωτηθείς για το τι θα έπρε-
πε να έχει προτείνει η Κοµισιόν, ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας σηµείωσε ότι «ένας διορθωτι-
κός µηχανισµός πρέπει να είναι πιο 
ρεαλιστικός, γιατί ακόµη και τον 
Αύγουστο, εκείνη την περίοδο που 
υποφέραµε από τις τιµές στο φυσι-
κό αέριο που είχαν εκτοξευτεί, αυ-
τός ο διορθωτικός µηχανισµός δε 

θα µπορούσε να εφαρµοστεί. Σίγου-
ρα πρέπει να είναι διαφορετικός και 
λογικός. Πρέπει να είναι αυτός που 
θα µας βοηθήσει να ρίξουµε τις τι-
µές του φυσικού αερίου. ∆ιότι αυτή 
τη στιγµή αυτό είναι µεγάλο ζήτηµα. 
Το µεγάλο ζήτηµα που έχει η Ευρώ-
πη είναι ότι αγοράζουµε το πιο ακρι-
βό φυσικό αέριο στον κόσµο».

«Πρέπει να αντιδράσουµε το συ-
ντοµότερο δυνατόν. ∆εν µπορούµε 
να συνεχίσουµε να χάνουµε χρό-
νο» ανέφερε ο Κώστας Σκρέκας συ-
µπληρώνοντας ότι « ο µηχανισµός 
αλληλεγγύης πρέπει να πάει µαζί 
και να είναι συνδεδεµένος µε τον δι-
ορθωτικό µηχανισµό».

 
Ο Επίτροπος Ενέργεια για 
την πρόταση της Κοµισιόν 
Η Κοµισιόν κατέθεσε την πρόταση 
για τον διορθωτικό µηχανισµό µε 
βάση την εντολή που έλαβε από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανέφερε η 
Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίµ-
σον προσερχόµενη στο Συµβούλιο 
των αρµόδιων υπουργών στις Βρυ-
ξέλλες, σηµειώνοντας ταυτόχρο-
να ότι (η πρόταση) δίνει µία σταθε-
ρή βάση για τη σηµερινή συζήτηση 
των υπουργών. Ερωτηθείσα για το 
πώς θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες, η 
κ. Σίµσον ανέφερε ότι η Επιτροπή εί-
ναι έτοιµη να «διευκολύνει» την συµ-
φωνία, αλλά και να βοηθήσει την 
τσεχική προεδρία έτσι ώστε «να αντι-
µετωπιστούν όλες οι ανησυχίες». 
«Πολλά κράτη-µέλη έχουν ανησυχί-
ες και γι’ αυτό συναντιόµαστε. Όλες 
οι διαφορετικές θέσεις µας επέτρε-
ψαν στο τέλος να φτάσουµε σε συµ-
φωνία σε προηγούµενες προτάσεις 
και έχω ελπίδα ότι αυτή τη φορά δεν 
θα είναι διαφορετικά», επισήµανε η 
Ευρωπαία Επίτροπος. Σε ερώτηση 
για τις αντιδράσεις των χωρών του 
Νότου, οι οποίες κάνουν λόγο για 
υψηλό όριο στα 275 ευρώ, αλλά και 
σκληρές προϋποθέσεις, απάντησε 
ότι «το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µας 
έδωσε σαφείς οδηγίες, ότι πρέπει να 
προσέξουµε πιθανούς κινδύνους και 
το κάναµε. Κάποιοι κίνδυνοι παρα-
µένουν, αλλά αυτή η πρόταση σχε-
διάστηκε µε τρόπο που να µας βοη-
θήσει, εάν αντιµετωπίσουµε ακόµη 
µία περίοδο σαν αυτή που αντιµετω-
πίσαµε τον Αύγουστο. Την ίδια ώρα 
όµως, δεν θα ενεργοποιήσουµε την 
παρέµβαση στην αγορά, εκτός εάν 
είναι απολύτως απαραίτητο».

Επίσης η Κάντρι Σίµσον υπο-
γράµµισε ότι «θα χρησιµοποιήσουµε 
τις δυνάµεις µας για να διαβεβαιώ-
σουµε την ασφάλεια των προµηθει-

ών και να αντιµετωπίσουµε τις υψη-
λές τιµές ενέργειας». Εξέφρασε την 
ελπίδα ότι «τα κράτη-µέλη θα φτά-
σουν σε πολιτική συµφωνία» σε ζη-
τήµατα όπως η κοινή αγορά φυσικού 
αερίου και η ισχυρότερη αλληλεγ-
γύη.

«Οι συζητήσεις έχουν δείξει ότι 
υπάρχει ευρεία στήριξη σε αυτά τα 
µέτρα και η πολιτική συµφωνία σή-
µερα θα στείλει ακόµη ένα ισχυρό 
µήνυµα ενότητας και αποφασιστι-
κότητας απέναντι σε αυτή την κρί-
ση. Πρέπει να προχωρήσουµε µε 
την εφαρµογή , δεν υπάρχει λοιπόν 
χρόνος για χάσιµο», τόνισε.

Πολωνή υπουργό 
Κλίµατος: Είναι αστείο!
«Αστείο» χαρακτήρισε η πολωνή 
υπουργός αρµόδια για το κλίµα την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για επιβολή πλαφόν στην τιµή 
του αερίου, η οποία χαρακτηρίσθη-
κε εξάλλου «µη ικανοποιητική» από 
τη βελγίδα υπουργό Ενέργειας.

Οι επικρίσεις είναι αποτέλεσµα 
της διαφωνίας ανάµεσα στις 27 χώ-
ρες µέλη της ΕΕ αναφορικά µε την 
πρόταση της Κοµισιόν για επιβολή 
πλαφόν στις µελλοντικές τιµές του 
αερίου στα 275 ευρώ ανά µεγαβα-
τώρα. «Η πρόταση για το πλαφόν 
στο αέριο είναι κλειδί, όµως αυτό 
που προέκυψε προχθές είναι ένα 
αστείο. Παρουσιάσθηκε την τελευ-
ταία στιγµή και αποκλίνει απ’ αυτό 
που είχε προταθεί προηγουµένως 
και (το πλαφόν) δεν είναι αποδε-
κτό, καθώς είναι υψηλότερο από τις 
τρέχουσες τιµές στην αγορά», δήλω-
σε στις Βρυξέλλες η πολωνή υπουρ-
γός αρµόδια για το κλίµα Άννα Μό-
σκβα. ∆εκαπέντε χώρες της ΕΕ, 
ανάµεσά τους η Πολωνία, η Ιταλία 
και η Ελλάδα, θέλουν την επιβολή 
ενός πλαφόν, ενώ ένα στρατόπεδο 
µε επικεφαλής τη Γερµανία υποστη-
ρίζει πως το πλαφόν αυτό θα εµποδί-
σει τις προµήθειες αερίου.

«∆εν ξέρω αν υπάρχει κάποιος 
που θα µπορούσε να υποστηρίξει 
αυτή την πρόταση· δεν µπορεί να 
αποτελέσει ούτε καν την αρχή για 
µια συζήτηση», πρόσθεσε η Μό-
σκβα. Η βελγίδα υπουργός Ενέρ-
γειας Τίνε φαν ντερ Στρέτεν, από 
την πλευρά της, δήλωσε πως η 
πρόταση της Κοµισιόν «δεν είναι 
ικανοποιητική». «Το κείµενο που 
βρίσκεται στο τραπέζι δεν είναι ικα-
νοποιητικό (...) δεν λέει ξεκάθαρα 
αν θα έχει αντίκτυπο στις τιµές», 
δήλωσε η φαν ντερ Στρέτεν στους 
δηµοσιογράφους.
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Μέτωπο των «15»  
για το αέριο 

Κ. Σκρέκας: Πλαφόν στα 275 ευρώ δεν είναι στην ουσία 
πλαφόν - Οροφή µεταξύ 150-200 ευρώ είναι ρεαλιστική

Επιβεβαίωσαν ότι 
θα τηρήσουν κοινή 
στάση και θα ζητήσουν 
την παρουσίαση µιας 
καινούριας πρότασης 
µε σηµαντικές 
βελτιώσεις, ώστε να 
εγκριθούν και οι τρεις 
κανονισµοί σε επόµενο 
έκτακτο συµβούλιο στις 
11 ή 13 ∆εκεµβρίου
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Π
όροι συνολικού ύψους 
11,962 δισ. ευρώ, που 
αντιπροσωπεύουν το 
5,3% του ΑΕΠ, προβλέ-

πονται συνολικά να δαπανηθούν µέ-
σω του Π∆Ε το 2023, λαµβάνοντας 
υπόψη τις δαπάνες του Ταµείου Ανά-
καµψης. Κατανέµονται σε 6,8 δισ. 
ευρώ για έργα που θα χρηµατοδο-
τηθούν και από πόρους της ΕΕ, 1,5 
δισ. ευρώ για έργα που θα χρηµα-
τοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνι-
κούς πόρους και 3,662 δισ. ευρώ για 
τα έργα και µεταρρυθµίσεις του Τα-
µείο Ανάκαµψης.

Σε ό,τι αφορά στις δράσεις του 
ΕΣΠΑ 2014- 2020, ιδιαίτερη έµφα-
ση δίδεται εκ νέου στους τοµείς των 
µεγάλων έργων υποδοµών (οδικά 
έργα, σιδηρόδροµοι, Μετρό κ.λπ.), 
της επιχειρηµατικότητας (κυρίως 
στους τοµείς της µεταποίησης και του 
τουρισµού), της ενίσχυσης απασχό-
λησης, της εκπαίδευσης και της κα-
τάρτισης, της υγείας και της πρόνοι-
ας, των έργων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, των έργων υποδο-
µών των ΟΤΑ όλης της χώρας και 
των δράσεων για τη διοικητική µε-
ταρρύθµιση.

Το νέο ΕΣΠΑ 2021- 2027, κατα-
νέµει στα προγράµµατά του 26,2 δισ. 
ευρώ στους πέντε ευρωπαϊκούς Στό-
χους Πολιτικής, δηλαδή τον µετασχη-
µατισµό των επιχειρήσεων (20%), τις 
«πράσινες» επενδύσεις και την καθα-
ρή ενέργεια (27%), τις πολυτροπικές 
µεταφορές (8%), το ανθρώπινο δυ-

ναµικό και τις κοινωνικές υπηρεσίες 
(29%), τη βιώσιµη τοπική ανάπτυξη 
(6%) καθώς και τη δίκαιη αναπτυξι-
ακή µετάβαση (6,6%) και την Αλι-
εία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασ-
σα (3,2%).

Σε ό,τι αφορά το εθνικό σκέλος 
του Π∆Ε, χρηµατοδοτούνται ανα-
πτυξιακές δράσεις του κράτους που 
δεν είναι επιλέξιµες σε συγχρηµα-
τοδοτούµενα προγράµµατα, ανα-
πτυξιακές δράσεις της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, δράσεις ενίσχυσης της 
κοινωνικής συνοχής και της Πολιτι-
κής Προστασίας, εξυπηρετούνται οι 
ανάγκες των επενδυτικών νόµων 
και καλύπτονται έκτακτες ανάγκες, 
όπως η αποκατάσταση ζηµιών σε έρ-
γα υποδοµής από σεισµούς, πυρκα-
γιές και άλλες φυσικές καταστροφές.

∆εκατρία Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα
Επίσης τα δεκατρία Περιφερεια-
κά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
(ΠΕΠ) της χώρας χρηµατοδοτούν 
έργα και δράσεις περιφερειακής 
κλίµακας. Για τα ΠΕΠ η δεσµευµέ-
νη δυνατότητα συνολικής δηµόσιας 
χρηµατοδότησης για το σύνολο της 
ΠΠ 2014- 2020 ανέρχεται στα 5,29 
δισ. ευρώ. Οι πόροι προέρχονται 
από τα διαρθρωτικά Ταµεία ΕΚΤ και 
ΕΤΠΑ σε αναλογία περίπου 1 προς 
3,3. Η απορρόφηση των πόρων για 
το ΕΤΠΑ είναι περίπου 82% και για 
το ΕΚΤ 85%.

Το µεγαλύτερο µέρος (άνω του 

85%) των διαθέσιµων πόρων του 
ΕΤΠΑ (4,04 δισ. ευρώ) κατευθύνο-
νται κατά 29% στην στήριξη της επι-
χειρηµατικότητας µε την απορροφη-
τικότητα στο 100%, κατά 23% στις 
δράσεις στον τοµέα του περιβάλλο-
ντος και των περιβαλλοντικών υπο-
δοµών µε απορροφητικότητα 71%, 
κατά 18% στις δράσεις των υποδο-
µών µεταφορών και βιώσιµων µετα-
φορών και κατά 15% σε δράσεις στον 
τοµέα των κοινωνικών υποδοµών, 
υποδοµών υγείας και εκπαίδευσης 
µε απορροφητικότητα 87%. Το µεγα-
λύτερο µέρος (περίπου 95%) των δι-
αθέσιµων πόρων του ΕΚΤ (1,2 δισ. 
ευρώ) κατευθύνεται σε δράσεις για 
την προαγωγή της κοινωνικής έντα-
ξης, καταπολέµηση της φτώχειας και 
τυχόν διακρίσεων µε την απορροφη-
τικότητα των πόρων στο 88%.

Μηχανισµός Ανάκαµψης
Τέλος, αξιοποιούνται και οι δυνα-
τότητες που παρέχει ο Μηχανισµός 
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Ει-
δικότερα ο Μηχανισµός στηρίζει δη-
µόσιες επενδύσεις και µεταρρυθµί-
σεις αντιµετώπισης των οικονοµικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της παν-
δηµίας, µε στόχο να καταστούν πιο 
βιώσιµες και ανθεκτικές, διασφαλί-
ζοντας συγχρόνως για τα κράτη µέ-
λη την πράσινη και την ψηφιακή µε-
τάβαση. Στο πλαίσιο αυτό µε πόρους 
του Ταµείου Ανάκαµψης χρηµατοδο-
τούνται έργα, που εντάσσονται στο 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Αν-

θεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και που 
ο συνολικός προϋπολογισµός τους 
ανέρχεται σε 13.742 εκατ. ευρώ. 
Πρόκειται για επενδύσεις, όπως το 
πρόγραµµα «Εξοικονοµώ» για νοικο-
κυριά, επιχειρήσεις και το ∆ηµόσιο, 
το οποίο συνεχίζεται και το 2023 µε 
επιπλέον 333 εκατ. ευρώ, ηλεκτρικές 
διασυνδέσεις των νησιών και επεν-
δύσεις αποθήκευσης ενέργειας και 
ο Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελ-
λάδας Ε-65 που για το 2023 προβλέ-
πεται δαπάνη ύψους 144 εκατ. ευρώ. 
Επίσης το σχέδιο περιλαµβάνει µε-
γάλα έργα όπως:
lΑναβαθµίσεις στο δίκτυο του ∆Ε∆-
∆ΗΕ, µε στόχο την ενίσχυση της αν-
θεκτικότητας και την προστασία του 
περιβάλλοντος, συνολικού προϋπο-
λογισµού 60 εκατ. ευρώ,
lΑνάπτυξη δικτύου µικροδορυφό-
ρων σε συνδυασµό µε εφαρµογές 
πολλαπλών χρήσεων στα πεδία των 
τηλεπικοινωνιών, της επιτήρησης 
των συνόρων, της παρακολούθησης 
των δασικών πυρκαγιών και σε άλ-
λους τοµείς της οικονοµίας, προϋπο-
λογισµού 200 εκατ. ευρώ,
lΝέο Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆η-
µοσίων Συµβάσεων, προϋπολογι-
σµού 20 εκατ. ευρώ,
l∆ευτερογενής πρόληψη στον το-
µέα της υγείας, προϋπολογισµού 154 
εκατ. ευρώ, και
lΠροώθηση της ποιότητας, της και-
νοτοµίας και της εξωστρέφειας στα 
πανεπιστήµια- Πανεπιστήµια Αρι-
στείας (194 εκατ. ευρώ) κ.λπ.

Τα έσοδα από
αποκρατικοποιήσεις
µέσω ΤΑΙΠΕ∆
Στα 1,994 δισ. ευρώ αναµένεται να 
ανέλθουν τα ταµειακά έσοδα απο-
κρατικοποιήσεων που αναµένεται 
να πραγµατοποιηθούν µέσω του 
ΤΑΙΠΕ∆, και διακρίνονται ως εξής:
lΠοσό 1,583 δισ. ευρώ αφορά συµ-
βάσεις παραχώρησης που προβλέ-
πονται στις κατηγορίες «Πωλήσεις 
αγαθών και υπηρεσιών» και «Λοιπά 
τρέχοντα έσοδα» (µη χρηµατοοικο-
νοµικές συναλλαγές),
lΠοσό 24 εκατ. ευρώ αφορά πωλή-
σεις παγίων που προβλέπονται στην 
κατηγορία «Πωλήσεις παγίων περι-
ουσιακών στοιχείων» (µη χρηµατο-
οικονοµικές συναλλαγές), και
lΠοσό 387 εκατ. ευρώ αφορά πω-
λήσεις µετοχών διαφόρων εταιρειών 
µε µέτοχο το ∆ηµόσιο ή/και το ΤΑΙ-
ΠΕ∆ και προβλέπονται στην κατηγο-
ρία «Συµµετοχικοί τίτλοι και µερίδια 
επενδυτικών κεφαλαίων» (χρηµατο-
οικονοµικές συναλλαγές).

Προϋπολογισμός ανάπτυξης 
Στα 11,962 δισ. ευρώ το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων το 2023

ΕΣΠΑ 2014- 2020: 
Έµφαση εκ νέου 
στους τοµείς των 
µεγάλων έργων 
υποδοµών (οδικά 
έργα, σιδηρόδροµοι, 
Μετρό κ.λπ.), της 
επιχειρηµατικότητας, 
της ενίσχυσης 
απασχόλησης, της 
εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης,
της υγείας, προστασία 
του περιβάλλοντος
και έργων υποδοµών 
των ΟΤΑ 
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Μ
ον δήμαρχο Αγίας 
Παρασκευής, κ. Βα-
σίλη Ζορμπά, φι-
λοξενεί αυτήν την 

εβδομάδα η εφημερίδα μας σε 
μία εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη 
για τα όσα σημαντικά συμβαίνουν 
στο όμορφο προάστιο της Βόρειας 
Αθήνας.   

Αρχικά, ζητήσαμε από τον κ. 
Ζορμπά, να μας κάνει έναν συνο-
πτικό απολογισμό του έργου του 
στην τρέχουσα δημοτική περίο-
δο και μας τόνισε χαρακτηριστικά 
ότι “αν αναλογιστούμε τα τεράστια 
προβλήματα που κληθήκαμε να δι-
αχειριστούμε, θεωρώ πως το έργο 
μας είναι σε πολύ καλό επίπεδο και 
συνεχίζουμε με ακόμα πιο γοργούς 
ρυθμούς.”

Ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευ-
ής ανήκει σε μία σπάνια σχετικά 
κατηγορία δημάρχων. Ποια είναι 
αυτή; Είναι οι δήμαρχοι που είχαν 
εκλεγεί, μετά έχασαν και στη συ-
νέχεια επέστρεψαν στον δημαρχι-
ακό θώκο. Έτσι, τον ρωτήσαμε κα-
τά πόσο η προηγούμενη θητεία τον 
βοήθησε στο να είναι πιο έτοιμος 
σε αυτήν. Η απάντηση του κ. Ζορ-
μπά έχει τη σημασία της.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Αγί-
ας Παρασκευής αφού απαντά κα-
ταφατικά στο αν θα είναι ξανά 
υποψήφιος δήμαρχος υπογραμμί-
ζει σχετικά ότι “Η συνεργασία της 
Δημοτικής Αρχής με την Κυβέρ-
νηση είναι σε εξαιρετικό επίπεδο, 
αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκο-
νται σε εξέλιξη μεγάλα έργα που 
αφορούν τη βελτίωση του βιοτι-
κού επιπέδου των πολιτών, αλλά 
και την βελτίωση της καθημερινό-
τητάς τους”.

Ο κ. Ζορμπάς τόνισε ακόμη ότι 
οι άμεσες προτεραιότητες της δη-
μοτικής του αρχής είναι να τηρη-
θούν όλα τα χρονοδιαγράμματα 
που υπάρχουν στα μεγάλα έργα 
που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσι-
άζει και η απάντηση του δημάρχου 
σχετικά με το ενδεχόμενο συνερ-
γασίας με άλλες παρατάξεις του δη-
μοτικού συμβουλίου.

Επίσης, ο κ. Ζορμπάς ενημε-
ρώνει για τις εξελίξεις γύρω από 
τα εμβληματικά έργα της πόλης 
όπως το νέο δημαρχείο και το κο-
λυμβητήριο.

Αναλυτικά, η συνέντευξη του 
δημάρχου Αγίας Παρασκευής, κ. 
Βασίλη Ζορμπά έχει ως εξής:

n Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να 

ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας, 
δίνοντάς σας την ευκαιρία να 
μας κάνετε έναν συνοπτικό απο-
λογισμό του έργου της δημοτι-
κής αρχής, σε αυτά τα τρία χρό-
νια, που θα στεκόσασταν;
Έχουν περάσει περισσότερα από 
τρία χρόνια από την ημέρα που οι 
δημότες της Αγίας Παρασκευής 
αποφάσισαν να μου εμπιστευτούν 
τις τύχες της πόλης μας για δεύτε-
ρη φορά. Κάτι το οποίο από τη μία 
είναι άκρως τιμητικό και από την 
άλλη με γεμίζει με ευθύνη.  Ευ-
θύνη και αγωνία για να μπορέσω 
να δικαιώσω την επιλογή των συ-
μπολιτών μου από τη μία, αλλά και 
να κάνω το καλύτερο δυνατό μαζί 
με τους συνεργάτες μου για να τη-
ρήσουμε τις προεκλογικές μας δε-
σμεύσεις και να δημιουργήσουμε 
όλοι μαζί μια καλύτερη Αγία Πα-
ρασκευή. Νομίζω ότι σε αυτά τα 
τρία χρόνια τα πήγαμε αρκετά κα-
λά. Αυτό είναι κάτι, βέβαια, που 
θα το κρίνουν οι ίδιοι οι δημότες, 
αλλά αν αναλογιστούμε τα τερά-
στια προβλήματα που κληθήκαμε 
να διαχειριστούμε, θεωρώ πως το 
έργο μας είναι σε πολύ καλό επί-
πεδο και συνεχίζουμε με ακόμα 
πιο γοργούς ρυθμούς. Δε πρέπει 
να ξεχνάμε πως κατά τη διάρκεια 
της θητείας μας ήρθαμε αντιμέ-
τωποι με μια πρωτοφανή παγκό-
σμια πανδημία, που έβαλε φρένο 
σε πολλούς τομείς, αντιμετωπίσα-
με πρωτοφανείς για την πόλη μας 
κακοκαιρίες, αλλά μέσα από όλα 
αυτά θεωρώ ότι βγήκαμε και σο-
φότεροι και πιο δυνατοί.

n Το γεγονός ότι ήσασταν ξανά 
δήμαρχος, την πιο προηγούμενη 
δημοτική περίοδο, πόσο σας βο-
ήθησε στην δεύτερή σας θητεία;
Σίγουρα με βοήθησε. Και μάλιστα 
πολύ. Η εμπειρία είναι ένα από τα 
στοιχεία που κάνει έναν Δήμαρχο 
πιο σίγουρο, πιο ικανό, πιο αποτε-
λεσματικό. Άλλωστε δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια 
της πρώτης μου θητείας δεν είχα-
με την ευκαιρία να την ολοκληρώ-
σουμε και στο μυαλό μου θεωρού-
σα πως είχα αφήσει κάτι στη μέση. 
Και γι αυτό τον λόγο είμαι ευγνώ-
μον προς τους συμπολίτες μου που 
μου έδωσαν και πάλι την ευκαιρία 
να συνεχίσω το έργο που είχα ξε-
κινήσει.

n Να υποθέσουμε ότι θα ζητή-
σετε και τρίτη θητεία από τους 
δημότες Αγίας Παρασκευής;

ΒΑΣΊΛΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 
 (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΊΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

 «Η συνεργασία
με την κυβέρνηση 
είναι εξαιρετική»
«Θα είμαι πάλι υποψήφιος γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται 

σε εξέλιξη μεγάλα έργα που αφορούν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
των πολιτών, αλλά και την βελτίωση της καθημερινότητάς τους»

Του Πέτρου Κουβάτσου 
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Να είστε σίγουροι. Έχοντας αφή-
σει πίσω µας τα διάφορα προβλή-
µατα που προέκυψαν τα τρία προ-
ηγούµενα χρόνια, τα οποία και 
ανέφερα παραπάνω, η πόλη µας 
έχει µπει πλέον σε µια ξεκάθαρη 
τροχιά ανάπτυξης. Η συνεργασία 
της ∆ηµοτικής Αρχής µε την Κυ-
βέρνηση είναι σε εξαιρετικό επί-
πεδο, αυτή τη στιγµή που µιλάµε 
βρίσκονται σε εξέλιξη µεγάλα έρ-
γα που αφορούν τη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου των πολιτών, 
αλλά και την βελτίωση της καθη-
µερινότητάς τους. Και φυσικά θα 
ζητήσω από τους συµπολίτες µου 
και τρίτη θητεία για να ολοκλη-
ρώσουµε τα έργα ανάπτυξης που 
έχουµε ξεκινήσει και να αλλάξου-
µε µια και καλή τη σελίδα της πό-
λης µας.

n Ποιες είναι οι άμεσες προτε-
ραιότητές σας για το προσεχές 
διάστημα;
Οι άµεσες προτεραιότητες είναι να 
τηρηθούν όλα τα χρονοδιαγράµ-
µατα που υπάρχουν στα µεγάλα 
έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Έχουµε τη δηµιουργία βρεφονη-
πιακών σταθµών, τη Στέγη Υπο-
στηριζόµενης ∆ιαβίωσης (ένας 

σύγχρονος χώρος που θα στε-
γάζει τα Άτοµα µε Αναπηρία της 
πόλης µας και θα τα βοηθάει µε 
πολλούς τρόπους στην καθηµερι-
νότητά τους) που αποτελεί ένα µε-
γάλο στοίχηµα για έµενα, το θέµα 
του κολυµβητηρίου της πόλης µας, 
τη συνέχιση των εργασιών για την 
ανέγερση του νέου ∆ηµαρχιακού 
Μεγάρου, την ανάπλαση της πλα-
τείας της Αγίου Ιωάννου, την ανά-
πλαση της οδού Ειρήνης τη βίλα 
Ιόλα και φυσικά όλα εκείνες τις 
προτεραιότητες που ναι µεν µοιά-
ζουν πιο µικρές αλλά είναι βασι-
κές για την καθηµερινότητα των 
πολιτών.

n Πόσο δυσκολεύει το έργο μί-
ας διοίκησης όταν δεν έχει την 
πλειοψηφία στο δημοτικό συμ-
βούλιο; Βλέπετε να υπάρχουν 
περιθώρια συνεργασίας με την 
αντιπολίτευση;
∆υστυχώς και το λέω µετά λύπης 
µου δεν υπάρχουν περιθώρια συ-
νεργασιών. Τις περισσότερες φο-
ρές, αν παρακολουθήσετε και τα 
∆ηµοτικά Συµβούλια, ένα µεγάλο 
µέρος της αντιπολίτευσης δε στέ-
κεται στο ύψος των περιστάσεων. 
Ασκεί αντιπολίτευση για µικρο-

κοµµατικούς σκοπούς  και όχι για 
το καλό της πόλης. Και αυτό είναι 
κάτι που µόνο προβλήµατα δηµι-
ουργεί.  

n Ξεπεράστηκαν τα εμπόδια για 

την κατασκευή του νέου δημαρ-
χείου;
Είµαστε σε συνεχή επικοινωνία µε 
την Περιφέρεια Αττικής αλλά και 
µε την Κυβέρνηση προκειµένου 
για την εύρεση της καλύτερης δυ-
νατής λύσης, έτσι ώστε να ξεκινή-
σουν άµεσα και πάλι οι εργασίες. 
Το νέο ∆ηµαρχείο αποτελεί ένα 
σπουδαίο έργο για την πόλη µας 
και η αλήθεια είναι ότι έχουµε τα-
λαιπωρηθεί πάρα πολύ σε αυτό το 
θέµα. Είναι ένα έργο για το οποίο 
εδώ και σχεδόν 60 χρόνια προσπά-
θησαν πολύ όλοι οι ∆ήµαρχοι που 
είχαν περάσει από τον τόπο µας και 
θέλω να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ 
σε όλους όσους έβαλαν το λιθαρά-
κι τους για να φτάσουµε σήµερα 
εδώ και φυσικά µε την ευκαιρία να 
πω και ένα µεγάλο ευχαριστώ στην 
Περιφέρεια Αττικής και τον κ. Πα-
τούλη ο οποίος στηρίζει διαχρονι-
κά και εµπράκτως την Αγία Παρα-
σκευή.

n Το δημοτικό κολυμβητήριο 
έχει πιθανότητες να κατασκευα-
στεί κάποια στιγμή και να το χα-
ρούν οι κάτοικοι;
Αυτή τη στιγµή που µιλάµε το δη-
µοτικό κολυµβητήριο συγκεντρώ-

νει τις περισσότερες πιθανότητες 
να κατασκευαστεί από ποτέ. Βρι-
σκόµαστε σε πολύ καλό σηµείο και 
αν κάνουµε λίγες ηµέρες υποµονή 
θα έχουµε ευχάριστα νέα.

n Τι να περιμένουν για τα δημο-
τικά τέλη του νέου έτους οι κά-
τοικοι και οι επαγγελματίες της 
Αγίας Παρασκευής;
Υπάρχει ανακοίνωση του ∆ήµου 
µας, προ ηµερών, µε την οποία γι-
νόταν γνωστό ότι στο δήµο µας για 
το 2023 δε θα υπάρξει καµία αύξη-
ση στα ανταποδοτικά τέλη. Ο ∆ή-
µος µας είναι ο δήµος µε τα χαµη-
λότερα τέλη στον Βόρειο Τοµέα και 
είµαστε αποφασισµένοι να το δια-
τηρήσουµε έτσι προκειµένου να βο-
ηθήσουµε ακόµα περισσότερο τους 
δηµότες µας.

«Άμεσες 
προτεραιότητες της 

δημοτικής του αρχής 
είναι να τηρηθούν όλα 
τα χρονοδιαγράμματα 

που υπάρχουν στα 
μεγάλα έργα που 

βρίσκονται σε εξέλιξη»

O δήµαρχος Αγίας 
Παρασκευής  µε τον Κινέζο 

Πρέσβη σε εκδήλωση 
για την ανάπτυξη των 

διπλωµατικών σχέσεων 
των δύο χωρών



ΕΝ ΟΙΚΩ... 22
Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Νοεµβρίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY  PRESSFR

EETODAY  PRESSFR
EE

Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεο-
δοµικών Θεµάτων και Αµφισβη-
τήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) γνωµο-
δότησε θετικά για το Ρυµοτικό 
Σχέδιο Εφαρµογής που αφορά 
έκταση 49.418 τ.µ. στην περιο-
χή ΠΕ 5 – κτήµα ∆ηλαβέρη του 
∆ήµου Αµαρουσίου, στην οποία 
προβλέπεται να µετεγκατασταθεί 
το καζίνο της Πάρνηθας και να 
αναπτυχθεί η επένδυση Voria. 
Σύµφωνα, επίσης, µε τη σχετι-
κή απόφαση που δηµοσιοποίη-
σε το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, το ΚΕΣΥΠΟΘΑ 
γνωµοδότησε θετικά στην έγκρι-
ση των όρων και περιορισµών 
δόµησης για την περιοχή.
Το τελικό βήµα για την έναρξη 
της επένδυσης είναι η προετοι-
µασία του Προεδρικού ∆ιατάγ-
µατος από τα συναρµόδια υπουρ-
γεία Οικονοµικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και Τουρι-
σµού, το οποίο στη συνέχεια 
πρέπει να εγκριθεί από το Συµ-
βούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Τι προβλέπει 
ο Προϋπολογισμός
του 2023 για
τους Δήμους
Τις προβλέψεις του Τακτικού Προ-
ϋπολογισµού 2023 για τις επιχορηγή-
σεις  των ∆ήµων, παρουσίασε ο πρόε-
δρος της Επιτροπής Οικονοµικών της 
ΚΕ∆Ε Γιάννης Μουράτογλου. Όµως 
είπε, τα φορολογικά έσοδα του 2023 
αναµένεται να είναι µεγαλύτερα κα-
τά 6,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, από αυ-
τά που προβλέφθηκαν στον Κρατικό 
Προϋπολογισµό του 2022. Η αύξη-
ση αυτή ανέρχεται περίπου στο 13%. 
Αναµενόµενη θα έπρεπε να είναι η 
συµµετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, στα νέα έσοδα του κράτους».
Ειδικότερα σύµφωνα µε τις προβλέ-
ψεις του Κρατικού Προϋπολογισµού 
2023, τα φορολογικά έσοδα από τον 
ΦΠΑ αναµένεται να αυξηθούν κατά 
3.433 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ τα φο-
ρολογικά έσοδα από τους Φόρους Ει-
σοδήµατος αναµένεται να αυξηθούν 
κατά 2.424 εκατοµµύρια ευρώ. Σύµ-
φωνα µε την Οικονοµική Επιτροπή 
της ΚΕ∆Ε, οι συνολικές µεταβιβά-
σεις του Τακτικού Προϋπολογισµού 
για τους ∆ήµους, ήταν το 2022, 2.258 
εκ. ευρώ και το 2023 προβλέπεται να 
είναι 2.253 εκ. ευρώ.

Συνέδριο ΚΕ∆Ε: «Μποναμάς»  
για δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους 

∆
εν έφυγαν µε άδεια χέρια από τον 
Βόλο και το Τακτικό Συνέδριο της 
ΚΕ∆Ε, οι αυτοδιοικητικοί της χώ-
ρας. Συγκεκριµένα, ο Υπουργός 

Εσωτερικών, κ. Μάκης Βορίδης, ανακοίνω-
σε τα «δώρα» προς τους δηµάρχους, τους 
προέδρους δηµοτικών συµβουλίων και τους 
δηµοτικούς συµβούλους αν και  απέρριψε το 
αίτηµα πρόκληση του προέδρου της ΚΕ∆Ε 
για αυξήσεις στους µισθούς των δηµάρχων. 
Συγκεκριµένα, ο κ. Βορίδης ανακοίνωσε 
ότι:
Καταργείται το αυτόφωρο για τους αιρετούς
Αυξάνεται κατά 30% της αποζηµίωσης των 

αιρετών για τις παραστάσεις στα δηµοτικά 
συµβούλια.
� Καταργούνται οι διατάξεις για τις  απο-
ζηµιώσεις για τις παραστάσεις στα δηµοτι-
κά συµβούλια. 
� Καταργείται η διάταξη µε την οποία αιρε-
τοί έχουν χάσει την ιδιότητα του κατ’ επάγ-
γελµα αγρότη εξαιτίας του εισοδήµατος που 
έχουν ως αιρετοί (δήµαρχοι, αντιδήµαρχοι).
� Οι πρόεδροι των δηµοτικών συµβουλίων 
που είναι και δηµόσιοι υπάλληλοι και µέ-
χρι σήµερα θα έπρεπε να επιλέξουν ανάµε-
σα στις δύο αµοιβές,  θα µπορούν, πλέον, να 
λαµβάνουν και τις δύο.

∆έσµευση Γκάγκα για άµεση επαναλειτουργία
του Κέντρου Υγείας Καλλιθέας
Η Αναπληρώτρια Υπουργός 
Υγείας, κα Μίνα Γκάγκα, δε-
σµεύτηκε για άµεση επανα-
λειτουργία του Ιατρείου ανα-
φοράς Cοvid του Κέντρου 
Υγείας Καλλιθέας, στη συ-
νάντηση που είχε στο Υπουρ-
γείο Υγείας, µε  τον  ∆ήµαρχο  
Καλλιθέας ∆ηµήτρη Κάρ-
ναβο, τον ∆ήµαρχο Παλαι-
ού Φαλήρου Γιάννη Φωστη-
ρόπουλο, τον  Αντιδήµαρχο  
Κοινωνικής Πολιτικής, Υγεί-

ας και Αλληλεγγύης Νέας 
Σµύρνης Παναγιώτη Γιατζί-
δη και τον Αντιδήµαρχο ∆ι-

οικητικών Υπηρεσιών και 
θεµάτων Αλίµου Νίκο Αλε-
ξόπουλο.

Ο ∆ήµαρχος Καλλιθέας 
∆ηµήτρης Κάρναβος δήλω-
σε: «Είµαστε ικανοποιηµένοι, 
που ένα πολύ λογικό αίτηµα 
των ∆ήµων µας, επιλύθηκε, 
από την ηγεσία του Υπουργεί-
ου Υγείας , σε σύντοµο χρο-
νικό διάστηµα, έτσι οι Καλ-
λιθεάτες και οι κάτοικοι των 
Νοτίων προαστίων, θα εξυπη-
ρετούνται ξανά από το Ιατρείο 
αναφοράς Covid του Κέντρου 
Υγείας Καλλιθέας».

Το καζίνο 
της Πάρνηθας
φτάνει
στο Μαρούσι
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Ποδηλατόδρομος
θα ενώνει το Μετρό με 
την παραλία στον Άλιμο
Ο ∆ήµος Αλίµου εξασφάλισε 3.000.000 ευρώ για τη 
κατασκευή ενός µεγάλου ποδηλατοδρόµου που θα ενώνει 
το µετρό του Αλίµου µε την παραλία. 

Χαρακτηριστικά, ο δήµαρχος της πόλης, κ. 
Ανδρέας Κονδύλης δήλωσε στο δηµοτικό συµβούλιο: 
“Εξασφαλίσαµε ένταξη έργου για το δήµο µας στο Ταµείο 
Ανάκαµψης. Πρόκειται για ένα έργο τριών εκατοµµυρίων 
ευρώ που θα κατατεθεί εξολοκλήρου για την κατασκευή 
ενός µεγάλου ποδηλατοδρόµου που θα ενώνει το 
Μετρό του Αλίµου µε την παραλία του Αλίµου. Θα έχει 
και κάποιες βελτιώσεις στα πεζοδρόµια κλπ, αλλά η 
καρδία της παρέµβασης είναι ο ποδηλατοδρόµος που θα 
αποκτήσει για πρώτη φορά ο δήµος µας.”

Ε
πίσκεψη στα έργα υπογειοποίησης 
της λεωφόρου Ποσειδώνος πραγ-
µατοποίησε ο Υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιά-

δης, ο οποίος έλαβε ενηµέρωση από τον ∆ιευ-
θύνοντα Σύµβουλο της Lamda Development, 
Οδυσσέα Αθανασίου, για την πρόοδο των ερ-
γασιών.

Το υπογειοποιηµένο τµήµα της Ποσει-
δώνος θα έχει µήκος 1,3 χιλιοµέτρων, εκ των 
οποίων έχουν ήδη σκαφθεί τα 2/3 και οι ερ-
γασίες βρίσκονται µπροστά από το χρονοδι-
άγραµµα, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της 

Lamda. Το έργο υλοποιείται µε την τεχνική 
του cut and cover, ενώ, όπως γνωρίζουµε, το 
προσεχές διάστηµα θα εκκινήσει το κατασκευ-
αστικό σκέλος. Το υπογειοποιηµένο τµήµα θα 
κατασκευαστεί επιτόπου µε «κουτιά οπλισµέ-
νου σκυροδέµατος» τα οποία στην τελική τους 
µορφή θα αποδώσουν 3 λωρίδες ανά ρεύµα 
κυκλοφορίας, όπως δηλαδή είναι και σήµερα 
στο υφιστάµενο τµήµα. Το υπογειοποιηµένο 
τµήµα θα ξεκινά από  την παραλία Αλίµου και 
θα φθάνει έως το ύψος της µαρίνας του Ελλη-
νικού. Η ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται 
στα τέλη του 2024.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλοθέης 
Ψυχικού ελήφθη η απόφαση περί 
µη εφαρµογής των διατάξεων του 
Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού 
(ΝΟΚ) για την προσαύξηση του 
ύψους και του συντελεστή δόµησης, 
που έρχονται σε αντίθεση µε τους ει-
δικούς όρους δόµησης που ισχύουν 
ανά Κοινότητα.

Σύµφωνα µε τη σχετική ενηµέρωση, οι όροι δόµη-
σης τόσο στο Παλαιό Ψυχικό όσο και στη Φιλοθέη κα-
θορίζονται από ειδικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα, δηλαδή 
θεσµοθετηµένους κανόνες ιδιωτικής πολεοδόµησης, 
µε ειδικούς όρους, όπως ισχύουν σήµερα. Ενώ αντί-

στοιχα και για το Νέο Ψυχικό έχουν 
καθοριστεί από το εγκεκριµένο ρυ-
µοτοµικό σχέδιο και το ΓΠΣ.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απο-
φάσισε να δώσει εντολή στην Πο-
λεοδοµία του ∆ήµου να µην εφαρ-
µόζει τις διατάξεις του ΝΟΚ, οι 
οποίες αλλάζουν τους θεσµοθετη-
µένους ανά Κοινότητα όρους δό-
µησης για τα ακίνητα εντός των 

διοικητικών ορίων του ∆ήµου Φιλοθέης – Ψυχικού, 
καθώς η εφαρµογή τους θα επιβάρυνε το οικιστικό πε-
ριβάλλον, θα αλλοίωνε τη φυσιογνωµία του προαστί-
ου και θα επιβάρυνε τις υποδοµές διαβίωσης και την 
ποιότητας ζωής.

Ένα χρόνιο ζήτηµα λύνεται για 
τον ∆ήµο Παπάγου – Χολαργού. 
Σύµφωνα µε τη διοίκηση της 
πόλης, έπειτα από χρόνια, το 
εγκαταλελειµµένο ακίνητο επί 
της οδού Κλειούς αξιοποιείται για 
την ανέγερση του 6ου ∆ηµοτικού 
Χολαργού. Ειδικότερα, στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 

2014-2020» (ΕΣΠΑ) εντάχθηκε 
η πράξη µελετών ωρίµανσης, 
προϋπολογισµού 408.163 ευρώ.

Η δηµοτική Αρχή ανέφερε ότι µε 
την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης 
προχωράει η εκπόνηση των 
οριστικών σχεδίων και στη συνέχεια 
η κατεδάφιση του εγκαταλελειµµένου 
κτηρίου. Θα ακολουθήσει η έναρξη 

των διαδικασιών (αναζήτηση 
χρηµατοδότησης, διαγωνιστική 
διαδικασία) για την κατασκευή 
ενός νέο συγκροτήµατος, το 
οποίο έρχεται, σύµφωνα µε 
την διοίκηση, να προστεθεί στη 
συνεχή προσπάθεια της ίδιας να 
εκσυγχρονίσει και να εµπλουτίσει 
τις σχολικές µονάδες.

Άνοιξε ο δρόμος για νέο 
Δημοτικό Σχολείο στον Χολαργό

Ο ∆ήµος Φιλοθέης – Ψυχικού 
«µπλοκάρει» τα ψηλά κτίρια

Αυτοψία του Α. Γεωργιάδη 
στο υπογειοποιημένο τμήμα 
της παραλιακής

Του Πέτρου Κουβάτσου 
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Η Γουάντα
Νάρα 
γιόρτασε… 
ημίγυμνη
την επανένωση
με τον Ικάρντι

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γκάφα της Μέγκι Ντρίο:
«Έστειλα στη σχέση μου
καταλάθος ότι πήγα με άλλον»
Η Μέγκι Ντρίο αναφέρθηκε σε προηγούµενους χωρισµούς 
της και σε µια ιδιαίτερα περίεργη κατάσταση που της έτυχε.
Το µοντέλο µίλησε στις τηλεοπτικές κάµερες και άφησε 
άναυδο το κοινό της.
«Ποιο είναι το µήνυµα που έχεις στείλει σε λάθος 
παραλήπτη;» ήταν η ερώτηση της δηµοσιογράφου.
Τότε η Μέγκι Ντρίο απάντησε: «Ότι πήγα µε άλλον. Και το 
έστειλα στην κανονική µου σχέση. Και κάπως έτσι χώρισα. 
Ήθελα να το στείλω στην κολλητή µου. ∆εν µου απάντησε και 
απλά τελείωσε η σχέση. ∆ε µε ξαναείδε ποτέ στη ζωή του».

Ά
φωνους άφησε τους θαυ-
µαστές της η Ζωή Ιωαν-
νίδου. Το νεαρό µοντέλο, 
αν και φαβορί αποχώρη-

σε από το GNTM, και αποφάσισε να 
επιστρέψει στο Instagram.

Οι περισσότεροι είχαν προβλέψει 
ότι θα φτάσει µέχρι τον τελικό, ωστό-
σο δεν τα κατάφερε και είπε «αντίο» 
µετά τη φωτογράφιση µε τον Εµµά-
νουελ στη ντουζιέρα.

Λίγες ηµέρες µετά, η Ζωή έκανε 
την πρώτη της ανάρτηση στα social 
media και, φυσικά, αυτή είχε «άρω-
µα» από το ριάλιτι µόδας.

Συγκεκριµένα, δηµοσίευσε κά-

ποιες φωτογραφίες από τα backstage, 
στις οποίες ποζάρει µόνο µε τα εσώ-
ρουχά της και άναψε «φωτιές».

Στη λεζάντα ζήτησε από τους 
followers της να διαλέξουν ποια φω-
τογραφία τους αρέσει περισσότερο 
και αναφέρθηκε στο «ταίρι της» στο 
παιχνίδι, δηλαδή στην Κάτια Κιζίµα.

«Εσείς ποια λήψη θα µας φέρνα-
τε στο πλατό; Concept εµπνευσµέ-
νο από το @gntmgr αλλά µε ένα δι-
κό µας twist! Η µια TOP 2 και η άλλη 
BOTTOM… We may fail 100 times , 
it doesn’t mean we stop there. So we 
had to prove them wrong babe #ΤΑΙ-
ΡΙΜΟΥ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ζωή Ιωαννίδου
Αποχώρησε από το GNTM 
και ανέβασε φωτογραφίες 
μόνο με τα εσώρουχα

Παύλος Χαϊκάλης: 
Τα χρήματα που ζητάει 
για μία αστρολογική συνεδρία
Πάλι στο προσκήνιο, πάλι για 
λάθος λόγους βρέθηκε τις τελευταίες 
ώρες ο Παύλος Χαϊκάλης.
Ο ηθοποιός, οποίος πλέον ασχολείται 
µε την αστρολογία, µιας και µετά 
τις καταγγελίες από γυναίκες για 
σεξουαλική παρενόχληση που 
βγήκαν στο φως πριν µερικούς µήνες, 

τόσο η υποκριτική όσο και η πολιτική 
του έκλεισαν την πόρτα, αποφάσισε 
µέσω της εκποµπής που διατηρεί 
στο YouTube να µελετήσει τον 
αστρολογικό χάρτη του Ηλία Μίχου.
Ο ηθοποιός προχώρησε σε µία εκ 
βαθέων ανάλυση, αποδίδοντας 
πολλές από τις εγκληµατικές πράξεις 
του 53χρονου βιαστή και µαστροπού 
στις θέσεις των… πλανητών. Μια 
δήλωση που, φυσικά, ξεσήκωσε 
θύελλα αντιδράσεων.
Η εκποµπή της Τατιάνας Στεφανίδου 
παρουσίασε τα ποσά που ζητά 
ο Παύλος Χαϊκάλης από τους 
ενδιαφερόµενους πελάτες, που θα 
ήθελαν να κλείσουν ένα διαδικτυακό 
ραντεβού µαζί του για την ανάλυση 
του αστρολογικού τους χάρτη.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του 
«T-Live», τα ποσά αυτά ανέρχονται 
στα 120 ευρώ για µία συνεδρία 90 
λεπτών, ενώ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 
«τρέχει» ειδική προσφορά στην τιµή 
των 90 ευρώ.

H Γουάντα Νάρα πόζαρε 
πιο προκλητική από ποτέ και 
ξεσήκωσε για ακόµη µια φορά τους 
θαυµαστές της.
Η καλλονή το έκανε πάλι το θαύµα 
της και κατάφερε για µια ακόµα 
φορά να στρέψει όλα τα βλέµµατα 
πάνω της και να την σχολιάζει όλος 
ο πλανήτης.
Αφού εκπλήρωσε διάφορες 
δεσµεύσεις που είχε στην 
Αργεντινή, η Γουάντα Νάρα 
επέστρεψε στη νέα της ζωή στην 
Τουρκία δίπλα στον Mauro Icardi 
και όλα δείχνουν ότι ξεπέρασαν το 
χωρισµό και είναι και πάλι µαζί.
Μόλις πριν από λίγες µέρες η 
τηλεπερσόνα είχε αφιερώσει µια 
συναρπαστική ανάρτηση στον 
επιθετικό της Γαλατάσαραϊ .
Φυσικά η ανάρτηση της κατάφερε 
να ξεσηκώσει για ακόµα µια φορά 
τα πλήθη που την είδαν να ποζάρει 
στις φωτογραφίες που ανάρτησε 
στο instagram.
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Η
Mercedes Valentine,  µοντέ-
λο του OnlyFans, λέει ότι ένας 
συνδροµητής της ξοδεύει γι’ αυ-
τήν περίπου 25.000 λίρες το χρό-

νο για ερωτικό περιεχόµενο. Μάλιστα, ισχυ-
ρίζεται ότι έχει τόσο µεγάλη εµµονή µαζί 
της που της έχει ζητήσει «να ελέγχει όλες τις 
πτυχές της ζωής του». Η ίδια δεν φαίνεται να 
ενοχλείται από τα «φετίχ» του, όµως το πάθος 
του δεν σταµατά εκεί.
Ο άνδρας ζήτησε άδεια για να κάνει τατουάζ 
µε το όνοµα της και να του στείλει ένα σχέ-
διο µε το γραφικό της χαρακτήρα. Το όνοµα 
της 22χρονης είναι χαραγµένο πάνω από τα 
γεννητικά του όργανα και στο δάχτυλο της 

βέρας. Της αγοράζει δώρα, µεταξύ των οποί-
ων ένα πιάνο αξίας 1.000 λιρών και έπιπλα 
για το σπίτι της, όπως έναν καναπέ και µια 
τοστιέρα.

Ποια είναι η Mercedes Valentine;
Το νεαρό µοντέλο αρχικά είχε σπουδάσει νευ-
ροεπιστήµονας. Ξεκίνησε το Only Fans τον 
Απρίλιο του 2021, αφού άρχισε να ασχολεί-
ται µε το pole dancing. Η σελίδα της απογει-
ώθηκε γρήγορα και τώρα εισπράττει 40.000 
λίρες σε έναν καλό µήνα. ∆ηλαδή, περισσό-
τερα από το συνολικό µισθό των γιατρών γο-
νέων της, ο οποίος ανέρχεται σε 200.000 λί-
ρες το χρόνο.

Ο «κολλημένος» θαυμαστής 
ξοδεύει 30.000 το χρόνο για… 

τα μάτια της Mercedes Valentine

Κάνιε Γουέστ: Κατεβαίνει
για πρόεδρος των ΗΠΑ το 2024
Οι ακραίες δηλώσεις του έχουν 
προκαλέσει χιλιάδες αντιδράσεις, έχει 
χάσει followers, συµφωνίες 
εκατοµµύριων και πολλούς φίλους από 
το καλλιτεχνικό στερέωµα. Παρόλα αυτά 
ο Κάνιε Γουέστ δεν πτοήθηκε καθόλου 
και αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα 
για πρόεδρος της Αµερικής το 2024. 
Ο διάσηµος ράπερ παραδέχτηκε ότι ο 
Μίλο Γιαννόπουλος είναι αυτός που τον 
στηρίζει και τον βοηθάει στην καµπάνια του σε βίντεο και κυκλοφόρησε 
στο Twitter αλλά όχι στον δικό του λογαριασµό. Η πλατφόρµα είχε 
κλειδώσει τον προσωπικό του λογαριασµό µετά τις προκλητικές του 
δηλώσεις αλλά ο Γουέστ βρήκε τρόπο να επικοινωνήσει τις προθέσεις 
του. «Αυτός είναι ο Milo, που βοηθάει στην καµπάνια», είπε ο 45χρονος 
ράερπ, στο βίντεο που δηµοσίευσε ο λογαριασµός «PatriotTakes» 
µε έναν να ρωτάει αν «αυτό είναι ανακοίνωση». Στη συνέχεια, ο 
εικονολήπτης ρώτησε τον Γουέστ, «∆ηλαδή θα είσαι υποψήφιος;». 
«Ναι», απάντησε  γελώντας. «Είναι απλό, γιατί κανείς δεν µπορεί να µου 
πει, ξέρεις, «πρέπει να πεις αυτό, δεν πρέπει να πεις εκείνο»,  Απλώς 
προχωράµε προς το µέλλον». Νωρίτερα την Κυριακή, ο µουσικός που 
έγινε σχεδιαστής δηµοσίευσε ένα µήνυµα στο προφίλ του στο Twitter 
για να δει αν ο λογαριασµός του αποκαταστάθηκε από τότε που ο Έλον 
Μασκ ανέλαβε την εταιρεία. “∆οκιµάζω αν το Twitter µου ξεµπλόκαρε”, 
έγραψε ο West στους σχεδόν 32 εκατοµµύρια ακολούθους του.

Το βράδυ του Σαββάτου στο J2us εµφανίστηκε 
ως πέµπτος κριτής ο σύζυγος της Καίτης 
Γαρµπή, ∆ιονύσης Σχοινάς.

Ο τραγουδιστής κάθισε στο τραπέζι 
των κριτών, όµως η θέση του προκάλεσε 
την αντίδραση της συζύγου του, καθώς 
ο τραγουδιστής έκατσε στο κέντρο ανάµεσα 
στον Σταµάτη Φασουλή και τη ∆έσποινα Βανδή.

Η Καίτη Γαρµπή είπε µε χιούµορ «α δεν µου 

αρέσει αυτό» και… προειδοποίησε τη ∆έσποινα 
Βανδή, λέγοντάς της «τα µάτια µου θα είναι 
πάνω σου», προκαλώντας γέλιο στην υπόλοιπη 
κριτική επιτροπή.

Με αφορµή το σκηνικό αυτό, αλλά και 
το καυτό φιλί του ζευγαριού επάνω στην 
σκηνή, σας υπενθυµίζουµε µια ιστορία… 
από το παρελθόν που αφορά τις δύο αυτές 
τραγουδίστριες.

Όταν η Καίτη Γαρμπή «βούτηξε» τη Δέσποινα 
Βανδή από τα μαλλιά – Ο άγνωστος καυγάς
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Π
ερισσότερα από 15 παι-
διά και νέοι (ηλικίας 
0-17 ετών) σκοτώνονται 
σε δρόµους στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση κατά µέσο όρο κά-
θε εβδοµάδα και πάνω από 11.000 
έχουν σκοτωθεί την τελευταία δεκαε-
τία, σύµφωνα µε µια νέα έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ασφάλει-
ας Μεταφορών (ETSC).

Ωστόσο, τα δεδοµένα δείχνουν 
ότι ενώ η οδική ασφάλεια έχει βελ-
τιωθεί την τελευταία δεκαετία για αυ-
τήν την ηλικιακή οµάδα, η ασφάλεια 
των παιδιών και των νέων διαφέρει 
µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το 
ποσοστό θνησιµότητας των ατόµων 
κάτω των 18 ετών µε κύρια αιτία τα 
τροχαία δυστυχήµατα, είναι επτά φο-
ρές υψηλότερο στη Βουλγαρία από 
ό,τι στη Νορβηγία.

Παρά τις βελτιώσεις στις υποδο-
µές που έχουν γίνει στις περισσότε-
ρες ευρωπαϊκές χώρες, 809 παιδιά 
και νέοι σκοτώθηκαν στο δρόµο µό-
νο το 2020. Το 50% περίπου των θυ-
µάτων ήταν νέοι ηλικίας 15, 16 και 

17 ετών. Οι περισσότεροι νέοι(42%) 
σκοτώνονται σε τροχαίες συγκρού-
σεις µε αυτοκίνητο, ενώ το 1/3 των 
νέων (κυρίως αγοριών) χάνουν τη 
ζωή τους ως αναβάτες ή επιβάτες 
µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων και 
σκούτερ.

Η έκθεση υπογραµµίζει ότι η 
κυκλοφοριακή αγωγή στην Ευρώ-
πη, αν και είναι ευρέως διαδεδοµέ-
νη στα παιδιά που µαθητεύουν στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση, εντούτοις 
αυτή υποχωρεί όταν το παιδί περνά-
ει στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή 
η µετατόπιση συµβαίνει ακριβώς τη 
στιγµή που τα παιδιά αρχίζουν να κυ-
κλοφορούν ανεξάρτητα, µακριά από 
τους γονείς τους και όταν αποκτούν 
πρόσβαση σε µηχανοκίνητα οχήµα-
τα ή και σε ποδήλατα. Τέλος, η ανά-
λυση των στοιχείων δείχνει επίσης 

ότι η παιδική και νεανική θνησιµό-
τητα από τροχαία αγγίζει περισσότε-
ρο τα αγόρια.

Ο αντίκτυπος αυτών των θα-
νάτων και των τραυµατισµών είναι 
ανυπολόγιστος και σε περίπτωση 
που θα συµβεί αλλάζει ριζικά η ζωή 
των οικογενειών τους. Ωστόσο, θα 
πρέπει να θυµόµαστε ότι τα παιδιά 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι χρήστες 
του δρόµου. ∆εν έχουν εµπειρία 
κατά τη διάρκεια της οδήγησης, εί-
ναι περισσότερο παρορµητικά, ενώ 
στις µικρότερες ηλικίες είναι λιγό-
τερο ορατά στους άλλους χρήστες 
του δρόµου λόγω του µικρού τους 
αναστήµατος, µε αποτέλεσµα να 
αυξάνεται το ποσοστό των παρα-
σύρσεων. Τα παιδιά, επίσης, συχνά 
αγνοούν τους κινδύνους και γίνο-
νται αθώα θύµατα. Από την άλλη 
οι γονείς θα πρέπει να δείχνουν 
την ανάλογη παιδεία κατά την δι-
άρκεια της οδήγησης, παίρνοντας 
όλα εκείνα τα µέτρα (παιδικά καθί-
σµατα, ζώνες κ.α.) προκειµένου να 
αυξήσουν τα επίπεδα ασφαλείας.

Περισσότερα 
από 15 παιδιά και 

νέοι ηλικίας 0-17 ετών 
σκοτώνονται κατά µέσο 

όρο κάθε εβδοµάδα 
σε δρόµους χωρών

 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Toyota bZ Compact SUV Concept 
Προϊδεάζει για τις εξελίξεις στην ιαπωνική μάρκα
Το Toyota bZ Compact SUV Concept απο-
καλύφθηκε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του 
Λος Άντζελες 2022. Η ιαπωνική µάρκα, 
που έχει ηγετική θέση, έδωσε στους φί-
λους της αυτοκίνησης µια γεύση για το 
µέλλον της γκάµας των αµιγώς ηλεκτρι-
κών µοντέλων που πρόκειται να λανσάρει 
τα επόµενα χρόνια.

«Η αεροδυναµική σχεδίαση σε συνδυα-
σµό µε τα διαισθητικά τεχνολογικά χαρακτη-
ριστικά που δεν έχουν εµφανιστεί ποτέ µέχρι 
τώρα σε µοντέλο της Toyota, το bZ Concept 
παρουσιάζει ένα άλλο πιθανό όραµα για το 
πολύ κοντινό µέλλον µε τα ηλεκτρικά µας οχή-
µατα µε µπαταρία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος 
και γενικός διευθυντής του οµίλου Toyota, 
David Christ.

Το Toyota bZ Compact SUV Concept, 
έχει σχεδιαστεί ως ένα αµιγώς ηλεκτρικό 
όχηµα µε µπαταρία. Η νέα προσέγγιση της 

ηλεκτροκίνησης, στοχεύει να εκφράσει τα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών οχη-
µάτων µε µπαταρία και παράλληλα να προ-
σφέρει διασκεδαστική οδήγηση καθώς και 
υψηλή απόδοση. Πρόκειται για ένα όχηµα µε 
µηδενικές εκποµπές ρύπων, που χρησιµοποι-
εί οικολογικά υλικά εσωτερικού χώρου. ∆ια-
κρίνεται για τις δυναµικές επιδόσεις, την κο-
ρυφαία τεχνολογία και την κοµψή εµφάνιση, 
όπως ανακοίνωσε η µάρκα.

Η αεροδυναµική µορφή του πρωτοτύπου 
ενισχύει τη φουτουριστική του εµφάνιση. Η 
επιθετική του στάση, το κάνει να φαίνεται σαν 
να κινείται ακόµα και όταν στέκεται ακίνητο. 
Οι κοντοί πρόβολοι και η σχεδίασή του αρ-
µόζουν σε ένα όχηµα προηγµένης τεχνολογί-
ας. Ο πρωτότυπος σχεδιασµός τονίζει την εµ-
φάνισή του και συµβάλλει καθοριστικά στην 
επίτευξη του κυρίαρχου στόχου κάθε σχεδια-
στικής µελέτης που δεν είναι άλλος από τον 

χαµηλό συντελεστή οπισθέλκουσας.
Το µοντέρνο στυλ επεκτείνεται στο εσω-

τερικό όπου κυριαρχούν τα premium φινιρί-
σµατα τα οποία τονίζουν την ξεχωριστή εµφά-
νιση της καµπίνας. Συγκεκριµένα, η οµάδα 
σχεδιασµού περιέλαβε αρκετές οικολογικές 
επιλογές, όπως καθίσµατα κατασκευασµένα 
από φυτικά και ανακυκλωµένα υλικά για να 
εναρµονιστούν µε την κατεύθυνση της µάρκας 
Beyond Zero. Και ένας προσωπικός σύµβου-
λος στο αυτοκίνητο µε το όνοµα «Yui» συνδέ-
ει τον οδηγό και τους επιβάτες, µε το όχηµα. 
Με τη χρήση ηχητικών και οπτικών ενδείξεων 
φωτισµού που κινούνται γύρω από το εσω-
τερικό της καµπίνας, ανταποκρίνεται σε αιτή-
µατα ή εντολές από τους εµπρός ή τους πίσω 
επιβάτες.

Το µήνυµα Beyond Zero ενθαρρύνει την 
επιµελή προσαρµογή του τρόπου µε τον οποίο 
ζούµε τη ζωή µας στο παρόν για να εξασφαλί-

σουµε ένα καλύτερο µέλλον για όλους, ανα-
φέρει η µάρκα. Η Toyota οραµατίζεται ένα 
µέλλον στο οποίο η ουδετερότητα του άνθρα-
κα επιτυγχάνεται µέσω της πρακτικής διάθε-
σης στην αγορά ενός χαρτοφυλακίου προϊό-
ντων µε προηγµένες τεχνολογίες κινητήρων 
εναλλακτικών καυσίµων και µηδενικών εκ-
ποµπών ρύπων, ανακοίνωσε η µάρκα. Πα-
γκοσµίως, η Toyota σχεδιάζει να επεκταθεί σε 
περίπου 30 αποκλειστικά BEV, συµπεριλαµ-
βανοµένων 5 που φέρουν το όνοµα της µάρ-
κας bZ (Beyond Zero). Αυτό το χαρτοφυλάκιο 
ηλεκτροκίνητων προϊόντων θα βοηθήσει στην 
προώθηση της Toyota προς τον στόχο της για 
ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050.
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Ε
λάχιστα σε αριθµό ή πο-
λύ ακριβά, είναι τα κα-
ταλύµατα στο Κατάρ, 
κατά την διάρκεια του 

Παγκοσµίου Κυπέλλου του 2022, 
γεγονός που ανησυχεί ιδιαίτερα 
τους επισκέπτες φιλάθλους. Σε τέ-
τοιο βαθµό, που για ορισµένους, 
είναι µία απογοήτευση και για άλ-
λους µία ευχάριστη έκπληξη, ανά-
λογα µε την οικονοµική τους δυ-
νατότητα.

Με 80 ευρώ τη βραδιά για 
ένα δίκλινο δωµάτιο µε ένα µικρό 
ντουλάπι και σιδερένιο κρεβά-
τι, ιδιωτικό µπάνιο και κοινόχρη-
στη κουζίνα, σε τριώροφα κτίρια, 
το χωριό Μπάρουα Μπαραχάτ Αλ 
Τζανούµπ, που βρίσκεται περίπου 
30 χλµ. νότια της Ντόχα, είναι το 
φθηνότερο κατάλυµα που προ-
σφέρεται στην επίσηµη πλατφόρ-
µα των διοργανωτών. 

Και αυτοί οι... στρατώνες είναι 
γεµάτοι. «Στην φωτογραφία, δεν 
φαινόταν φιλόξενο, αλλά το πιο 
σηµαντικό πράγµα ήταν η σχέ-

ση ποιότητας-τιµής», σχολιάζει ο 
37χρονος Πολωνός φίλαθλος, Πά-
βελ Ποπράβκα, δηλώνοντας «έκ-
πληκτος» από το µέγεθος του δω-
µατίου του (σ.σ. περίπου 20 τ.µ.) 
παρά την έλλειψη τραπεζιού και 
καρέκλας. 

  «Το σούπερ µάρκετ και τα 
εστιατόρια είναι ανοιχτά 24 ώρες 
την ηµέρα. Είναι πολλοί οι κοι-
νόχρηστοι χώροι, µε ανθρώπους 
από διαφορετικές χώρες», λέει 
η 20χρονη Αµερικανίδα, Νάτα-
λι Αλβαρες, η οποία υποστηρίζει 
τον Ισηµερινό.

«∆εν φαίνεται πραγµατικά να 
αξίζει 200 δολάρια για κάθε διανυ-
κτέρευση», υποστηρίζει ο 18χρο-
νος Μεξικανός, Πέδρο Μπαρά-
χας, ο οποίος µαζί µε δεκάδες 
άλλους φιλάθλους, συναντήθη-
καν στο χωριό των 1.800 σκηνών, 
στο νησί Κεταϊφάν (σ.σ. ένα τεχνη-
τό νησί περίπου 20 χλµ. βόρεια της 
Ντόχα). Και όλοι ζουν µεταξύ απο-
γοήτευσης και θυµού για τις υπη-
ρεσίες που συνάντησαν. Κάτω 

από τα λευκά σεντόνια, δύο µο-
νά κρεβάτια, ένα κοµοδίνο, πρί-
ζες και ένας ανεµιστήρας. «∆εν 
υπάρχει οργάνωση, τηλεόραση, 
κλιµατισµός, φως», µονολογεί 
απογοητευµένος, ο 37χρονος Ιρα-
νός, Χοσίν Κοσραβί, ενώ ο φίλος 
του, Μπαράχας, προσθέτει: «∆εν 
υπάρχουν πραγµατικά ντους, είναι 
καµπίνες τουαλέτας µε λάστιχο».

    Ενώ το χωριό περιλαµβάνει 
µια ζώνη θαυµαστών δίπλα στην 
θάλασσα, «περίµενα να υπάρχει 
κόσµος, µουσική. Αλλά τελικά, 
είναι περισσότερο µια πόλη... φά-
ντασµα», τονίζει µετανιωµένος για 
την επιλογή του, ο 24χρονος Μεξι-
κανός, Ααρόν Σάντσεζ.

«Αυτό που προσφέρουµε, εί-
ναι συνεπές µε αυτό που διαθέτου-
µε στην αγορά κι εάν οι επισκέπτες 
έχουν ζητήµατα, τα διορθώνουµε», 
αναφέρουν οι υπεύθυνοι των χώ-
ρων, από την εταιρεία «Qetaifan 
Projects». 

Το χωριό είναι sold out µέ-
χρι την ερχόµενη Κυριακή, ηµέρα 

που αναµένεται να κορυφωθεί η 
επισκεψιµότητα στο εµιράτο. Και 
στην συνέχεια θα «ανοίξει» εκ νέ-
ου για κρατήσεις.

 Το «Fan Village» της πόλης Αλ 
Κορ (50 χλµ. βόρεια της Ντόχα) 
προσφέρει ένα πολύ πιο πολυτε-
λές κάµπινγκ, µε ευρύχωρες και 
κλιµατιζόµενες (!) σκηνές, εξοπλι-
σµένες µε τηλεόραση, ψυγείο και 
ιδιωτικό µπάνιο, ενώ παράλληλα, 
παρέχεται γυµναστήριο, γήπεδα 
padel, πισίνες και πρόσβαση σε 
παραλία, µε κόστος από 400 έως 
και 1.000 ευρώ την βραδυά. 

    «∆εν είναι πολύ ακριβά», λέ-
ει ο Μεξικανός, Τζόναθαν Ερνά-
ντεζ, ο οποίος πήγε στο Κατάρ  µε 
την έγκυο σύζυγό του. Αλλά «αυτό 
που είναι αστείο», προσθέτει, «εί-
ναι ότι έχουν περάσει τρεις-τέσσε-
ρις ηµέρες από τότε που άρχισε το 
τουρνουά και δεν µας έχουν ενη-
µερώσει για το κόστος των επιπλέ-
ον υπηρεσιών». 

Ο 34χρονος Σαουδάραβας, 
Μοχάµεντ Αλ Χατζαρί, εκτιµά την 
έµφαση στις παραδόσεις της περι-
οχής: «Με την οικογένεια και τους 
φίλους µας, πηγαίνουµε συχνά σε 
κάµπινγκ για µία ή δύο νύχτες έξω 
από την πόλη, οπότε είναι µια κα-
λή εµπειρία». 

Μεταξύ των πιο ακριβών επι-
λογών, που εξακολουθούν να είναι 
διαθέσιµες, υπολογίζονται επίσης 
έως και περισσότερα από 1.000 
ευρώ ανά διανυκτέρευση, για ένα 
δωµάτιο σε ένα κρουαζιερόπλοιο 
ή µια βίλα.

 Επιλογή που έκανε ο Αµρ Ελ-
σέρτι, ο οποίος έµεινε για εννέα 
ηµέρες µε τον εξάδελφο του, αλ-
λά και πολλοί φίλαθλοι περνούν 
το σύνολο ή µέρος της παραµονής 
τους στο Κατάρ µε συγγενείς. Ο 
39χρονος Αιγύπτιος, ξόδεψε «900 
ευρώ για τα φθηνότερα αεροπορι-
κά εισιτήρια» από την Γαλλία και 
«σχεδόν 1.000 ευρώ για εισιτήρια 
για τέσσερις αγώνες. Εάν έπρε-
πε να πληρώσω επιπλέον για δια-
µονή, θα ήταν αδύνατο να έλθω». 
Ταυτόχρονα µε αυτόν, ο εξάδελ-
φος του, φιλοξενεί έναν άλλο φί-
λο και µετά θα ακολουθήσουν τα... 
πεθερικά του: «Εκτιµώ που βοηθώ 
τους φίλους µου, οι οποίοι θέλουν 
να έλθουν και δεν µπορούν να 
αντέξουν οικονοµικά την διαµονή 
τους. Τρεις από αυτούς, θα έλθουν 
στο σπίτι µου», δηλώνει, ο 33χρο-
νος Αιγύπτιος, Αχµέντ Ελ Γκουλ, 
ο οποίος κατοικεί στην Ντόχα τα 
τελευταία επτά χρόνια.

Σε… στρατώνες 
οι φίλαθλοι!

Οι µεγάλες αντιθέσεις στα ελάχιστα καταλύµατα του Κατάρ

SPORTS TODAY/

Απογοήτευση και θυµός 
για τις υπηρεσίες που 

συνάντησαν οι επισκέπτες 
στο πλούσιο εµιράτο. «∆εν 

υπάρχουν πραγµατικά 
ντους, είναι καµπίνες 

τουαλέτας µε λάστιχο», λένε 
οπαδοί των οµάδων



Η
Σαουδική Αραβία έκα-
νε την µεγάλη έκπλη-
ξη και νίκησε µε 2-1 
και µάλιστα µε ανατρο-

πή, την Αργεντινή, πετυχαίνοντας 
την σπουδαιότερη νίκη στην πο-
δοσφαιρική Ιστορία της χώρας. Η 
παρέα του Μέσι αν και στο πρώτο 
µέρος κυριάρχησε, τελικά δεν κα-
τάφερε να πάρει ούτε έναν βαθµό 
και αυτοµάτως µπήκε σε... περιπέ-
τειες. 

Αυτή η ήττα, ήταν η πρώτη σε 
πρεµιέρα όπως και µάλιστα ήρθε 
µετά από ένα σερί 36 νικών. 

Αυτή η Αργεντινή, πάντως, κα-
τάφερε κι έγραψε Ιστορία µε αρ-
νητικό πρόσηµο, καθώς µόλις για 
τρίτη φορά στην Ιστορία των πα-
γκοσµίων Κυπέλλων, η «αλµπισε-
λέστε» ηττήθηκε µε ανατροπή. 

Από το 1930 µέχρι και σήµε-
ρα, όταν παίρνει πρώτη προβάδι-
σµα η Αργεντινή, συνήθως το υπε-
ρασπίζεται. 

Η πρώτη φορά που η Αργε-

ντινή ηττήθηκε µε ανατροπή ήταν 
το 1934, όταν στην φάση των «16» 
προηγήθηκε δύο φορές, αλλά ητ-
τήθηκε µε 3-2 από τους Σουηδούς. 
Ο Μπελις στο 4’ είχε κάνει το 0-1, 
αλλά ο Γιόνασον, ισοφάρισε πέ-
ντε λεπτά αργότερα. Ο Γκαλατέο 
στο 48’ έδωσε εκ νέου προβάδισµα 
στην Αργεντινή, αλλά ο Γιόνασον 
στο 67’ και ο Κρουν στο 79’ υπέ-
γραψαν την µεγάλη ανατροπή για 
την Σουηδία. Η δεύτερη φορά που 
η εθνική Αργεντινής «έπεσε θύµα» 
ανατροπής ήταν το 1958. Στην ανα-
µέτρηση µε την ∆υτική Γερµανία, ο 
Κορµπάτα στο 3’ είχε κάνει το 1-0, 
αλλά η συνέχεια δεν ήταν  ανάλο-
γη. Με δύο γκολ του Ραν (32’, 79’) 
κι’ ενα του Ζέελερ (42’) τα «πά-
ντσερ» επικράτησαν µε 3-1. 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι και 

στις τρεις ανατροπές που έχει δε-
χθεί, η Αργεντινή άνοιξε το σκορ 
στο πρώτο δεκάλεπτο.

Η πιο οδυνηρή ήττα 
Ως την πιο οδυνηρή ήττα που έχει 
γνωρίσει µε την εθνική Αργεντι-
νής χαρακτήρισε ο Λιονέλ Μέσι 
την ήττα-σοκ (2-1) από την Σαου-
δική Αραβία σήµερα στο Λουσά-
ιλ, στην πρεµιέρα του 3ου οµίλου 
του Παγκοσµίου Κυπέλλου.

«Τα πράγµατα συµβαίνουν για 
κάποιο λόγο. Τώρα, προφανώς, 
πρέπει να κερδίσουµε ή να... κερ-
δίσουµε. ∆εν είχα ποτέ πριν γνω-
ρίσει ένα τόσο σκληρό «χτύπηµα» 
µε αυτήν την οµάδα. Ξέραµε ότι εί-
χαµε να αντιµετωπίσουµε µια οµά-
δα που, αν την αφήναµε να παίξει, 
θα έπαιζε καλά και ότι θα  πίεζε 
πολύ. Πέσαµε στην παγίδα. Είδα 
ότι τα οφσάιντ ήταν πολύ δίκαια. 
∆εν τα είδα σε εικόνες, αλλά, 
αφού τα ακύρωσαν, θα ήταν έτσι. 
∆εν υπάρχει καµία δικαιολογία. 

Λέγονται τόσα πολλά πράγµατα 
για το VAR, είναι τόσο περίπλο-
κο. Σε πέντε λεπτά λαθών φτάσα-
µε στο 1-2. Τα µπερδέψαµε και η 
κατάσταση έγινε λίγο περίπλοκη» 
είπε ο αρχηγός της εθνικής Αρ-
γεντινής, ο οποίος... «στραβοπά-
τησε» στο πρώτο βήµα του, στην 
προσπάθεια για την κατάκτηση 

του µοναδικού τροπαίου που λεί-
πει από την συλλογή των 41 τίτ-
λων του.

«Χρειάζεται να δείξουµε ότι εί-
µαστε πραγµατικά δυνατοί. Πάει 
πολύς καιρός που έχουµε περάσει 
µια τέτοια κατάσταση. Είναι πολύ 
σκληρό πλήγµα για όλους, για τον 
κόσµο και εµάς. ∆εν το περιµένα-
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Το δράμα της 

Ο βασιλιάς Σαλµάν της Σαουδι-
κής Αραβίας έδωσε εντολή να κη-
ρυχθεί αργία η αυριανή ηµέρα, 
µετά τη νίκη της εθνικής οµάδας πο-
δοσφαίρου επί της Αργεντινής, µετέ-
δωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο Al 
Arabiya, επικαλούµενο το σαουδα-
ραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.
Η Σαουδική Αραβία προκάλεσε σή-

µερα µια από τις µεγαλύτερες εκπλή-
ξεις στην ιστορία του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου, νικώντας 2-1 την Αργε-
ντινή του Λιονέλ Μέσι, χάρη σε µια 
συναρπαστική ανατροπή στο δεύτε-
ρο ηµίχρονο, κάνοντας περίπλοκη 
τη συνέχεια της οµάδας του Λιονέλ 
Σκαλόνι στο Μουντιάλ του Κατάρ.
Ο βασιλιάς Σαλµάν ενέκρινε πρό-

ταση του πρίγκιπα διαδόχου Μο-
χάµεντ µπιν Σαλµάν να εορταστεί 
µε αργία η νίκη της εθνικής οµά-
δας της Σαουδικής Αραβίας επί της 
Αργεντινής, σύµφωνα µε το SPA.
Η αργία αφορά τους εργαζόµενους 
τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτι-
κού τοµέα και αφορά εκπαιδευτικούς 
όλων των βαθµίδων.

Σαουδική Αραβία: Ο βασιλιάς Σαλμάν 
κήρυξε επίσημη αργία για τη νίκη 
της εθνικής επί της Αργεντινής

SPORTS TODAY

«ΑΛΜΠΙΣΕΛΕΣΤΕ»
Όταν η Αργεντινή «πέφτει θύµα» ανατροπής



µε. Είναι µια στιγµή που πρέπει να 
είµαστε πιο ενωµένοι από ποτέ. 
∆εν το περιµέναµε, αλλά εξαρτά-
ται από εµάς. Πρέπει να δείξουµε 
ότι είµαστε µια πραγµατική οµάδα. 
Είναι ένα πολύ σκληρό «χτύπη-
µα», γιατί δεν το περιµέναµε, ήµα-
σταν σίγουροι ότι θα κερδίσουµε. 
Είναι το πρώτο παιχνίδι και εξαρ-
τάται από εµάς» πρόσθεσε.

«Πονάει πολύ» παραδέχθηκε 
ο Λαουτάρο Μαρτίνες, µιλώντας 
στην τηλεόραση της Αργεντινής. 
«Ελπίζαµε πραγµατικά να ξεκι-
νήσουµε το Παγκόσµιο Κύπελλο 
µε νίκη. Αλλά τώρα τελείωσε και 
πρέπει να επιστρέψουµε στις προ-
πονήσεις και να σκεφτούµε τι θα 
ακολουθήσει» πρόσθεσε. «Χάσα-
µε από τα λάθη που κάναµε, υπάρ-
χουν λεπτοµέρειες που έκαναν τη 
διαφορά και πρέπει να τις διορθώ-
σουµε» συµπλήρωσε. «Στο πρώτο 
ηµίχρονο θα έπρεπε να είχαµε πε-
τύχει περισσότερα από ένα γκολ, 
αλλά είναι το Παγκόσµιο Κύπελ-
λο, έχουµε δύο «τελικούς» να παί-
ξουµε» κατέληξε ο Μαρτίνες. 

Η Αργεντινή παίζει µε το Με-
ξικό σήµερα Σάββατο και µε την 
Πολωνία στις 30 Νοεµβρίου.
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Γράφει ο Κώστας Αλατζαδάκης

∆εν φαίνεται να έχει τέλος το σίριαλ 
της αποδέσµευσης του Κριστιάνο 
Ρονάλντο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Οι δύο πλευρές έλυσαν τη συνεργασία 
τους επίσηµα, µε το ερώτηµα για την 
αποζηµίωση που δικαιούται ο Πορτογάλος 
σταρ να παραµένει.

Σύµφωνα µε τους Times, οι «κόκκινοι 
διάβολοι» θα γλιτώσουν το υπέρογκο ποσό 
που φτάνει στα 17,5 εκατοµµύρια ευρώ, 
για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο Κριστιάνο 
Ρονάλντο έδωσε τη συνέντευξη στον Πιρς 
Μόργαν χωρίς να έχει πάρει άδεια από 
την οµάδα και, παράλληλα, προχώρησε σε 
δυσφηµιστικές δηλώσεις εναντίον της.

Επίσης, σύµφωνα µε τη Γιουνάιτεντ, ο 
Πορτογάλος παραβίασε το συµβόλαιό του, 
όταν αρνήθηκε να µπει αλλαγή στο παιχνίδι 
µε την Τότεναµ.

Που θα συνεχίσει 
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είπε πως 
είναι η ώρα για να ψάξει για µία νέα 
πρόκληση. Ο CR7 ψάχνει τώρα για την 
οµάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του 
και σύµφωνα µε την αθλητική εφηµερίδα 
της Μαδρίτης «Marca» έχει στα χέρια του 
δύο εναλλακτικές: 

Να µείνει στην Αγγλία ο 37χρονος 
Πορτογάλος σούπερ σταρ και να 

φορέσει τη φανέλα της Νιούκαστλ 
ή να αποδεχθεί την πρόταση της Αλ 
Νασρ και τον Ιανουάριο να συνεχίσει 
την καριέρα του στο πρωτάθληµα της 
Σαουδικής Αραβίας. Αυτές οι δύο 
οµάδες φέρονται να είναι έτοιµες να 
ικανοποιήσουν τις τεράστιες αποδοχές 
του Ρονάλντο, ο οποίος στη Μάντσεστερ 
είχε εβδοµαδιαίες αποδοχές πάνω από 
500 χιλιάδες λίρες!

Μεταξύ 
Νιούκαστλ 
και Αλ Νασρ 
ο Ρονάλντο

Η πορεία της Αργεντινής
στο Παγκόσµιο Κύπελλο 
του 2022 εκκίνησε µε µια συ-
γκλονιστική και δυσάρεστη 
για τη χώρα... νότα. Οι «αλ-
µπισελέστε» ηττήθηκαν στην 
πρώτη υποχρέωση τους από 
τη Σαουδική Αραβία µε το τε-
λικό 2-1 και αφού είχαν προ-
ηγηθεί µε πέναλτι του Λιονέλ 
Μέσι, δηµιουργώντας ανα-
στάτωση µε το... καλησπέρα 
στο Κατάρ. 

Πολλοί αναλυτές ήταν της 
άποψης ότι το έθνος της Νό-
τιας Αµερικής αποτελεί το 
ακλόνητο φαβορί για να κερ-
δίσει το εφετινό Μουντιάλ, 
αλλά πλέον ακόµα και οι ίδιοι 

έχουν αρχίσει να έχουν δεύ-
τερες σκέψεις... 

Άλλωστε η απρόσµενη 
ήττα από τη Σαουδική Αρα-
βία, κάνει το έργο τους πά-
ρα πολύ δύσκολο. Η Αργε-
ντινή θα αντιµετωπίσει στην 
συνέχεια των οµίλων το Με-
ξικό και την Πολωνία και δεν 
συµβιβάζεται µε κάτι λιγότερο 
από ισάριθµες νίκες, προκει-
µένου να εξασφαλίσει µία θέ-
ση στα νοκ άουτ.

Ωστόσο, ο προπονητής 
της Αργεντινής, Λιονέλ Σκα-
λόνι, δεν σταµατάει να ελπί-
ζει στην κατάκτηση του Πα-
γκοσµίου Κυπέλλου, παρά 
την ήττα στην πρεµιέρα, θέλο-

ντας να ικανοποιήσει και τον 
Λιονέλ Μέσι, για τον οποίο 
το εφετινό είναι µάλλον το τε-
λευταίο της καριέρας του.

Ένα περίεργο γεγονός 
στην Ιστορία των Παγκοσµί-
ων Κυπέλλων είναι ότι µόνο 
µία φορά το έχει κερδίσει µία 
χώρα, η οποία ηττήθηκε στην 
πρεµιέρα. Η µοναδική που το 
έχει πετύχει είναι η Ισπανία, η 
οποία κατέκτησε το Μουντιάλ 
του 2010 στη Νότια Αφρική, 
ενώ είχε ηττηθεί στον πρώτο 
της αγώνα από την Ελβετία, 
σε έναν δύσκολο όµιλο, στον 
οποίο συµµετείχαν επίσης η 
Χιλή και η Ονδούρα.

Οι Ισπανοί έπρεπε και 

κέρδισαν τους επόµενους δύο 
αγώνες τους µε την Ονδούρα 
(2-0) και τη Χιλή (2-1) αντί-
στοιχα, για να τερµατίσουν 
στην κορυφή του Η’ οµίλου 
παρά την εναρκτήρια ήττα. 
Στα νοκ-άουτ οι Ίβηρες κέρ-
δισαν διαδοχικά Πορτογαλία 
(1-0), Παραγουάη (1-0), Γερ-
µανία (1-0) και στον τελικό 
την Ολλανδία (1-0 στην πα-
ράταση).

Αυτή παραµένει η µοναδι-
κή περίπτωση που µια εθνι-
κή οµάδα κέρδισε το Παγκό-
σµιο Κύπελλο παρόλο που 
έχασε τον εναρκτήριο αγώ-
να. Θα µπορέσει η Αργεντι-
νή να επαναλάβει το ίδιο;

Ισπανία: H μοναδική χώρα
που έχει κατακτήσει το μουντιάλ 
με ήττα στην πρεμιέρα



Ο
ι άνθρωποι όλων των 
ηλικιών αντιµετωπί-
ζουν σχεδόν παρό-
µοιο κίνδυνο να εµ-

φανίσουν το σύνδροµο µακράς 
Covid-19, µε συµπτώµατα που δι-
αρκούν για αρκετούς µήνες µετά 
την αρχική λοίµωξη, δείχνει µια 
νέα µεγάλη γερµανική επιστηµο-
νική έρευνα. Έπειτα από νόσηση 
λόγω κορονοϊού, υπάρχει σηµα-
ντικός κίνδυνος για χρόνια ή νε-
οεµφανιζόµενη νοσηρότητα τόσο 
στα παιδιά και στους εφήβους όσο 
και στους ενήλικες, σύµφωνα µε τη 
µελέτη.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής 
τον δρ Μάρτιν Ρέσλερ (Roessler) 
του Πολυτεχνείου της ∆ρέσδης, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δηµοσί-
ευση στο ιατρικό περιοδικό «PLoS 
Medicine», ανέλυσαν στοιχεία για 
σχεδόν 12.000 παιδιά και εφήβους 
και 145.200 ενήλικες που είχαν δι-
αγνωστεί µε κορονοϊό, καθώς επί-
σης για πάνω από 750.000 άτοµα 
χωρίς Covid-19 (η οµάδα ελέγχου 
για λόγους σύγκρισης).

∆ιαπιστώθηκε ότι τα παιδιά 
και οι έφηβοι που είχαν στο παρελ-
θόν περάσει Covid-19, ήταν 30% 
πιθανότερο σε σχέση µε τους υγι-

είς συνοµηλίκους τους να εµφανί-
σουν διάφορα προβλήµατα υγείας 
τρεις ή περισσότερους µήνες µετά 
την αρχική λοίµωξη από κορονοϊό. 
Για τους ενήλικες µε Covid-19 η πι-
θανότητα ήταν 33% µεγαλύτερη για 
µετα-Covid σύνδροµο.

Τα συχνότερα συµπτώµατα 
της µακράς Covid-19 σε παιδιά και 

εφήβους ήταν χρόνια κόπωση/εξά-
ντληση, βήχας και πόνοι στο λαιµό 
ή στο στήθος, ενώ αυξηµένη επί-
σης ήταν η συχνότητα και άλλων 
συµπτωµάτων (πονοκέφαλοι, πυ-
ρετός, πόνοι στην κοιλιά, άγχος, 
κατάθλιψη). Στους ενήλικες αντί-
στοιχα τα συχνότερα µετά-Covid 
συµπτώµατα ήταν η συνεχιζόµενη 
απώλεια όσφρησης/γεύσης, ο πυ-
ρετός και η δύσπνοια, ενώ αυξη-
µένη ήταν επίσης η πιθανότητα για 
βήχα, πόνους στον λαιµό ή στο στή-

θος, τριχόπτωση, κόπωση/εξάντλη-
ση και πονοκεφάλους.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι «τα 
ευρήµατα της µελέτης δείχνουν 
πως το µετα-Covid-19 σύνδροµο 
δεν µπορεί να αποκλειστεί µετα-
ξύ παιδιών και εφήβων. Μολονό-
τι παιδιά και έφηβοι φαίνεται να 
επηρεάζονται λιγότερο από ό,τι οι 
ενήλικες, παρόλα αυτά τα ευρήµα-
τα δείχνουν σηµαντική πιθανότητα 
µακράς Covid-19 σε όλες τις ηλικι-
ακές οµάδες».
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Συγκεκριµένους νευρώνες που 
επιτρέπουν την αναστροφή της πα-
ράλυσης και την αποκατάσταση του 
βαδίσµατος, ανακάλυψαν για πρώ-
τη φορά Ελβετοί και άλλοι επιστήµο-
νες. Το επίτευγµα ανοίγει τον δρόµο 
για πιο στοχευµένες θεραπείες που 
θα µπορούσαν να βοηθήσουν ένα 
ευρύ φάσµα ανθρώπων, ακόµη και 
εκείνους οι οποίοι έχουν χάσει όλες 
τις αισθήσεις στα πόδια τους εξαιτί-
ας σοβαρού τραυµατισµού στη σπον-
δυλική στήλη (π.χ. µετά από τροχαίο 
ατύχηµα ή πτώση), κάτι που έχει απο-
κόψει τη διασύνδεση ανάµεσα στον 
εγκέφαλο και στα νευρικά κύτταρα 
που ελέγχουν την κίνηση των κάτω 
άκρων.

     Χάρη στην ανακάλυψη, εννέα 
ασθενείς µε σοβαρή ή πλήρη παρά-
λυση λόγω χρόνιας βλάβης στο νω-
τιαίο µυελό της σπονδυλικής στήλης 
τους ανέκτησαν την ικανότητα να περ-
πατούν, µετά τη θεραπεία τους µε πα-
ρατεταµένη ηλεκτρική διέγερση των 
συγκεκριµένων νευρώνων µέσω εµ-
φύτευσης ειδικής ηλεκτρικής συσκευ-
ής στη σπονδυλική στήλη.
   Οι ερευνητές από την Ελβετία, τις 
ΗΠΑ, την Αυστρία και τον Καναδά, 
µε επικεφαλής τον νευροεπιστήµο-
να δρα Γκρεγκουάρ Κουρτέν του Ελ-
βετικού Οµοσπονδιακού Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας (EPFL) στη Λοζάνη, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δηµοσίευση 
στο περιοδικό «Nature», εντόπισαν - 

µε πειράµατα σε παράλυτα τρωκτικά 
και µε τη βοήθεια τεχνητής νοηµοσύ-
νης - συγκεκριµένες οµάδες νευρώ-
νων στο νωτιαίο µυελό που, αν διε-
γερθούν ηλεκτρικά, παίζουν ζωτικό 
ρόλο για να ανακτηθεί η δυνατότητα 
βάδισης.   Η κλινική δοκιµή της µεθό-
δου (Epidural Electrical Stimulation-
EES), η οποία είχε αρχίσει να δοκι-
µάζεται από το 2018, επέτρεψε και 
στους εννέα συµµετέχοντες παράλυ-
τους να βελτιώσουν ή να ανακτήσουν 
την ικανότητα να περπατούν. Η βελ-
τίωση της κινητικότητας συνεχιζόταν 
πέντε µήνες µετά την εφαρµογή της 
θεραπείας. 
   Οι ερευνητές τόνισαν ότι τα ευρή-
µατα τους µας φέρνουν ένα βήµα πιο 

κοντά στην κατανόηση του πώς είναι 
δυνατό να αποκατασταθεί η κινητικό-
τητα στους παράλυτους. Όµως επει-
δή και άλλοι νευρώνες στον εγκέφα-
λο και στο νωτιαίο µυελό µπορεί να 
εµπλέκονται στην αποκατάσταση της 
βάδισης, το ζήτηµα χρειάζεται περαι-
τέρω έρευνα.

Η τεχνική EES θα µπορούσε µελ-
λοντικά να συνδυαστεί µε φυσικοθε-
ραπεία, καθώς και µε γονιδιακές ή 
βλαστοκυτταρικές θεραπείες που θα 
αντικαθιστούν κατεστραµµένους νευ-
ρώνες του νωτιαίου µυελού. Ο Κουρ-
τέν έχει δηµιουργήσει ήδη τη νεοφυή 
εταιρεία Onward µε έδρα την Ολλαν-
δία για να προωθήσει τη νέα ιατρική 
τεχνολογία.

Εντοπίστηκαν νευρώνες που αποκαθιστούν το βάδισμα
στους παράλυτους, μετά από ηλεκτρική διέγερση

Kινδυνεύουν εξίσου όλες οι ηλικίες



ΚΡΙΟΣ
Οι συναναστροφές σας θα βοηθήσουν ποι-
κιλοτρόπως, ώστε να έχετε αξιόλογο κέρδος 
και πρόοδο και να πάψετε να είστε τόσο ανή-
συχοι. Ξεκολλήστε από τα τετριµµένα σας και 
επιδιώξτε ανοδικά βήµατα παίρνοντας κοντά 
σας και τους άλλους, όµως, χωρίς να το παί-
ζετε αρχηγοί που θα περιπλέξει τα πράγµα-
τα. Μην αναλώνεστε σε θέµατα που δεν οδη-
γούν πουθενά, επειδή η συµπαράσταση των 
άλλων θα είναι αυξηµένη, γιατί θα χάσετε 
τον έλεγχο στον οικονοµικό τοµέα.

ΤΑΥΡΟΣ
Θα χρειαστεί να κρατήσετε λεπτές ισορρο-
πίες ανάµεσα στην επιείκεια και στη σοβα-
ρότητα, αλλά θα βοηθηθείτε αν επιµείνετε 
µόνο στο πρώτο, για να µη φανείτε στα µά-
τια των άλλων υπερβολικοί και απαισιόδο-
ξοι. Εάν θέλετε να αποφύγετε κακοτοπιές, 
παρεξηγήσεις και να πραγµατοποιήσετε τα 
σχέδιά σας µε επιτυχία, είναι απαραίτητο 
να λειτουργήσετε µε λογικές και συµβιβα-
στικές µεθόδους. Μην προτρέχετε σε θέµα-
τα που δε γνωρίζετε καλά, γιατί υπάρχει η 
πιθανότητα λάθους. 

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Με το να αφήνετε το παρελθόν να αναµιγνύ-
ετε µε το παρόν, θα καταφέρετε να προκαλέ-
σετε κλυδωνισµούς στη σχέση σας. Συζητή-
στε και προσπαθήστε να έρθετε ο ένας πιο 
κοντά στον άλλο. Κατανοήστε πως καλώς ή 
κακώς δεν παρέχονται εξαρχής εγγυήσεις 
για το µέλλον. Μετριάστε κάπως τις προσ-
δοκίες σας που είναι αρκετά υψηλές και δε 
γίνεται να υλοποιηθούν τόσο εύκολα. Περι-
ορίστε την ανάγκη που νιώθετε για να είστε 
συνέχεια ανεξάρτητοι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
∆είξτε στο ταίρι σας τη στοιχειώδη φροντί-
δα και τρυφερότητα, για να µπορεί να εί-
ναι δίπλα σας και να σας στηρίζει. Επέµβετε 

δυναµικά σε οικογενειακά προβλήµατα που 
χρειάζονται άµεσα λύση. Οι γρήγοροι ρυθ-
µοί της καθηµερινότητας δε θα σας αφήσουν 
να νιώσετε πλήξη. Πολεµήστε για τα όνειρά 
σας, χωρίς να περιµένετε βοήθεια από τρί-
τους για να τακτοποιήσετε τις εκκρεµότητές 
σας. Συµπαρασταθείτε σε ένα φίλο που έχει 
ανάγκη την προσοχή και την φροντίδα σας.

ΛΕΩΝ
∆εν χρειάζεται να είστε υπερβολικοί στην 
έκφραση των συναισθηµάτων σας. Προ-
σπαθήστε να ισορροπήσετε τις καταστάσεις 
µε υποµονή και αρκετή διπλωµατία. Μην 
κλειστείτε στον εαυτό σας, γιατί µε αυτό τον 
τρόπο δε θα ξεπεράσετε αυτά που σας βα-
σανίζουν. Κερδίστε ξανά αυτούς που χάσα-
τε, βάζοντας µπροστά µόνο την  ειλικρίνειά 
σας. Όταν δε σας αφήνουν να κάνετε ου-
σιαστικά πράγµατα, περιορίστε τις ευγένει-
ες. Σε καταστάσεις που αφορούν τα ερωτικά 
σας, φανερώστε τις ευαισθησίες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
∆ώστε µεγάλη σηµασία σε κάποιες σηµαντι-
κές λεπτοµέρειες για κάτι που θα υπογράψετε. 
Μην επιτρέπετε µε τη συµπεριφορά σας στους 
άλλους να ποντάρουν στα ευαίσθητα σηµεία 
σας. Εκµεταλλευτείτε τις θετικές πλευρές σε 
κάθε θέµα που θα σας απασχολήσει. Φρο-
ντίστε να βρεθείτε µε την κατάλληλη παρέα 

που µπορεί να καταλάβει τους προβληµατι-
σµούς σας. ∆είξτε στους άλλους τις πραγµατι-
κές σας προθέσεις και το τι ακριβώς επιθυµεί-
τε. Ασχοληθείτε µε υποθέσεις που εκκρεµούν 
στον επαγγελµατικό σας χώρο. 

ΖΥΓΟΣ
Ο εγωισµός δεν πρόκειται να σας βοηθήσει 
να επικοινωνήσετε µε άτοµα που αγαπάτε. 
∆ώστε τη σηµασία που πρέπει σε λεπτοµέ-
ρειες που θα αφορούν τα καθηµερινά σας 
θέµατα. Προσπαθήστε τουλάχιστον προς 
το παρόν, να δεχθείτε τις καταστάσεις ακρι-
βώς όπως έχουν. Αξιοποιήστε τις συνθήκες 
που επικρατούν έτσι ώστε να αποβούν προς 
όφελός σας. Κάντε ουσιαστικά βήµατα για 
να µπορέσετε να επικοινωνήσετε µε το σύ-
ντροφό σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Μην υποτιµάτε πρόσωπα που µπορούν να 
σας βοηθήσουν και εσείς οι ίδιοι τους εµπι-
στεύεστε. ∆ώστε αρµοδιότητες και σε άλλους 
συνεργάτες σας και µην προσπαθείτε να τα 
κάνετε όλα µόνοι σας. Το πείσµα σας δε θα 
σηµατοδοτήσει θετικές εξελίξεις, αλλά θα σας 
οδηγήσει σε παρελθούσες καταστάσεις. Απο-
φύγετε την παρέα µε άτοµα που σας χαλάνε 
την ψυχολογία και τη διάθεση. Ενώ υπερτιµά-
τε τις δικές σας δυνάµεις, υποτιµάτε των άλ-
λων και αυτό είναι λάθος.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η διευθέτηση ενός οικονοµικού προβλήµα-
τος, µπορεί να σας ταλαιπωρήσει. Μην παρε-
ξηγείτε και επιτίθεστε στους γύρω σας, επειδή 
δεν µπορούν να σας καταλάβουν. Παραµερί-
στε παλιές φιλοδοξίες που δε σας επιτρέπουν 
να εξελιχθείτε και διεκδικήστε ότι πιστεύετε 
πως σας αξίζει, χωρίς να χαρίζεστε σε ανθρώ-
πους. Μπορεί να υπάρξουν προστριβές και 
εντάσεις, αλλά δε θα υπάρχουν ακραίες και 
ριψοκίνδυνες καταστάσεις. Τα πράγµατα σε 
γενικές γραµµές θα κυλούν ήρεµα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
∆ιατηρήστε την προσοχή σε συνδυασµό µε την 
επιµέλεια της εργασίας σας, για να µην εκτεθεί-
τε σε αυτόν τον τοµέα και στη συνέχεια γευτείτε 
αυτό που θέλατε από την αρχή. ∆εν είστε έρµαια 
της τύχης, απλώς αυτή την εποχή θα ταλαιπωρη-
θείτε λίγο, γι’ αυτό φροντίστε να µετριάσετε και 
τις επιρροές που θα δέχεστε. Βάλτε τη φαντασία 
σας να δουλέψει και διοχετεύστε την µε τον κα-
λύτερο τρόπο στον εργασιακό σας χώρο.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Ευνοούνται οι σχέσεις και οι συνεργασίες αρ-
κεί να δείξετε πνεύµα συνεργασίας. Κάντε 
υποµονή, γιατί µε τίποτα δεν πρέπει να βγεί-
τε έξω από το παιχνίδι. Το τονωµένο ηθικό θα 
σας κάνει να αµύνεστε και να επαναστατείτε, 
όµως, πρέπει να είστε προσεκτικοί για να µην 
οδηγηθείτε στην υπερβολή και χάσετε ευκαι-
ρίες που θα αυξήσουν τα εισοδήµατά σας. Βελ-
τιώνεται ο επαγγελµατικός τοµέας και θα σας 
προσφερθούν καινούριες ευκαιρίες για να 
αναπτυχθείτε και να αναδυθείτε.

ΙΧΘΥΣ
Οι προοπτικές που θα υπάρξουν θα είναι αρκε-
τά ενθαρρυντικές, γι’ αυτό µην πτοηθείτε από 
µικρές δυσκολίες, αλλά υιοθετήστε πνεύµα συ-
νεργασίας στον επαγγελµατικό σας χώρο. Να 
είστε ευέλικτοι στις οικονοµικές και συναισθη-
µατικές συναλλαγές και να αφήνετε χώρο στους 
άλλους να αναπτυχθούν, για να βγείτε κερδι-
σµένοι. Ακούστε µε προσοχή συµβουλές και 
υποδείξεις άλλων, για να διευκολυνθείτε πε-
ρισσότερο απ’ ότι πιστεύετε και να µπορέσετε 
να αποφύγετε λάθη στον οικονοµικό τοµέα.

Στις 28 ο Άρης σε ανάδροµη πορεία στους ∆ιδύµους σε τρίγωνο µε τον Κρόνο στον Υδροχόο, φέρνει νέες 
ευκαιρίες σε επαγγελµατικό επίπεδο, ενώ οι συνεργάτες σας θα δείχνουν πρόθυµοι να σας ακούσουν. Στις 30 
ο Ερµής στον Τοξότη σε εξάγωνο µε τον Κρόνο στον Υδροχόο, θα δυσκολέψει αρκετά τις αποφάσεις σας, ενώ 
θα µειωθεί και η βοήθεια που θα λαµβάνατε από συγκεκριµένα άτοµα. 

O Ερμής στον Τοξότη θα δυσκολέψει τις αποφάσεις σας
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Κύριος στόχος της ένωσης «Μαζί για το Παιδί» είναι να προσφέρει βοήθεια σε παιδιά
και νέους που αντιµετωπίζουν την φτώχεια, την αναπηρία, την κακοποίηση και την αρρώστια

26 χρόνια κοινωνικής προσφοράς
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Σ
τη θέση της προέδρου για 
την νέα διοίκηση της Κι-
βωτού του Κόσµου, µε-
τά την απόφαση να «ξη-

λωθεί» το προηγούµενο ∆.Σ. µε τον 
πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα 
του, τοποθετήθηκε η κυρία Αλεξάν-
δρα Μαρτίνου, η οποία είναι οικο-
νοµολόγος στο επάγγελµα και πρόε-
δρος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου ανήκει 
σε µία από τις ισχυρότερες εφοπλι-
στικές οικογένειες του τόπου. Σύζυ-
γος του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνου, 
έχει ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια για 
την κοινωνικής της προσφορά.

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί», της 
οποίας η κ. Μαρτίνου είναι ιδρυτικό 
µέλος, ξεκίνησε να λειτουργεί στην 
Ελλάδα το 1996. Πρόκειται για µια 
ένωση µη-κερδοσκοπικών σωµατεί-
ων και ιδρυµάτων, που εργάζονται 
για την ευηµερία περισσότερων από 
30.000 παιδιών κάθε χρόνο. Κύριος 
στόχος της ένωσης είναι να προσφέ-
ρει βοήθεια σε παιδιά και νέους που 
αντιµετωπίζουν την φτώχεια, την ανα-
πηρία, την κακοποίηση και την αρ-
ρώστια. Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου εί-

ναι πρόεδρος της Ένωσης «Μαζί για 
το Παιδί» από το 2018 και µε σηµα-
ντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλά-
βει, έχει συµβάλλει στην αντιµετώπι-
ση της φτώχειας, της αναπηρίας, της 
κακοποίησης και της αρρώστιας των 
ανήλικων παιδιών.

Πως όµως ξεκίνησε το «Μαζί για 
το Παιδί»;

«Πριν από την Ένωση, ασχολιό-
ταν ο καθένας µε το δικό του σωµα-
τείο, συνεπώς η εµβέλεια ήταν περι-
ορισµένη. Ώσπου ένα απόγευµα η 
φίλη Κάρεν Μαυρίδη µάς φώναξε 
στο σπίτι προτείνοντάς µας να φτιά-
ξουµε µια οµπρέλα σωµατείων για 
να είµαστε πιο αποτελεσµατικοί. Ξε-
κινήσαµε µε µικρά προσεκτικά βήµα-
τα. Κάναµε πολύ καιρό να συγκροτή-
σουµε το καταστατικό διότι θέλαµε να 
λειτουργούµε ισότιµα και δηµοκρατι-
κά, καθώς ορισµένα σωµατεία – µέ-
λη µας είναι πιο µεγάλα από κάποια 
άλλα στον προϋπολογισµό και στον 
αριθµό των ωφελουµένων. Έπρεπε 
να υπάρχει η αρχή της ισότητας αλλά 
και της αναλογικότητας στις υποχρεώ-
σεις. Τελικά τα καταφέραµε και έπειτα 
από 25 χρόνια είµαστε πολύ υπερή-

φανοι», είπε σε συνέντευξή της στην 
Καθηµερινή.

Ποιο ήταν, όµως,  το βίωµα που 
παρακίνησε την Αλεξάνδρα Μαρ-
τίνου; Πάλι µέσα από τα λόγια της:  
«Θυµάµαι ως παιδί τον εαυτό µου να 
βοηθάω τη µητέρα µου, Αλίκη Βε-
κρή, που ήταν δραστήριο µέλος στο 
Σώµα Ελληνίδων Οδηγών για τα 
ετήσια µπαζάρ. Είναι συγκινητικό ότι 
σήµερα εκείνη εξακολουθεί να µας 
βοηθάει στα δικά µας µπαζάρ. Αρ-
γότερα στο Γυµνάσιο πια, άρχισα να 
φοιτώ στο Αµερικανικό Κολλέγιο Ελ-
λάδος, ένα σχολείο που έχει τη φιλο-
σοφία της προσφοράς. Όµως και ο 
πατέρας µου Σωκράτης ήταν αυτής 
της νοοτροπίας. Πίστευε ότι αν σου 
περισσεύει χρήµα ή χρόνος ή γνώ-
ση (treasure, time, talent,) πρέπει να 
τα θέσεις στη διάθεση της κοινωνίας», 
λέει η κ. Μαρτίνου και συνεχίζει: «Το 
1982 έτυχε να γνωρίσω µια εργαζό-
µενη που είχε ένα παιδί, τον Γιώργο, 
µε σύνδροµο Ντάουν. Τότε ήταν κλει-
σµένο σε ένα ίδρυµα που έµοιαζε πε-
ρισσότερο µε κολαστήριο. Οι υπεύθυ-
νοι δεν άφηναν ούτε τους γονείς των 
παιδιών να το επισκεφθούν. Την ίδια 

χρονιά, είχε τύχει να πάω µε τον άν-
δρα µου στη Λέρο για διακοπές. Θε-
λήσαµε να δούµε από κοντά το Ψυ-
χιατρείο. ∆εν µας άφησαν. Ήµασταν 
νέοι τότε και πήραµε την τολµηρή 
απόφαση να πηδήξουµε έναν τοίχο 
και να µπούµε µέσα. Ακόµα θυµάµαι 
τις σοκαριστικές εικόνες. Αυτό µε έκα-
νε να θέλω ακόµα πιο πολύ να ασχο-
ληθώ µε τα ζητήµατα αυτά, και γενικά 
µε τα παιδιά στα οποία είχα αδυναµία 
και προτού γίνω µητέρα. Όταν έκλει-
σε το ίδρυµα που φιλοξενούσε τον 
Γιώργο, 15 γονείς έµειναν µετέωροι. 
Έτσι ξεκίνησε το “Χαρά” που έδωσε 
στέγη σε αυτά τα παιδιά τότε, που συ-
νεχίζει να λειτουργεί υποδειγµατικά 
έως σήµερα».

Πολλοί αναρωτιούνται αν η φι-
λανθρωπία είναι κάτι έµφυτο ή µα-
θαίνεται. «Θα έλεγα ότι υπάρχουν 
ορισµένοι άνθρωποι που από τη φύ-
ση τους είναι δοτικοί. Όµως η ίδια η 
φιλανθρωπία είναι θέµα παιδείας, ξε-
κινάει από την οικογένεια, εδραιώνε-
ται στο σχολείο. Συχνά µάλιστα είναι 
θέµα κουλτούρας µιας χώρας», επιση-
µαίνει.

«Φιλανθρωπία σηµαίνει να γνω-

ρίζεις σε βάθος την κοινωνία. Θα σας 
πω ένα µικρό παράδειγµα για να κα-
ταλάβετε πως ο µέσος άνθρωπος 
µπορεί να µην έχει ιδέα για την ανέ-
χεια γύρω µας. Πήραµε µια χορηγία 
από µια εταιρεία για είδη προσωπι-
κής υγιεινής. Ακούγεται περίεργο 
και όµως υπάρχουν κορίτσια σήµερα 
στην Ελλάδα που δεν έχουν χρήµατα 
να αγοράσουν το προϊόν αυτό και τις 
δύσκολες ηµέρες δεν πηγαίνουν στο 
σχολείο τους. Όταν ασχολείσαι µε το 
δικό µας πεδίο βλέπεις, ακούς και µα-
θαίνεις πράγµατα που αν και αυτονό-
ητα στη συνείδησή µας, σκοντάφτουν 
στη σκληρή πραγµατικότητα», δηλώ-
νει η ίδια.

Ο γάµος της
µε τον Ανδρέα Μαρτίνο
Το 1997, ο Ανδρέας Μαρτίνος δη-
µιούργησε την εταιρεία Minerva 
Marine. Γνωρίστηκε µε την Αλεξάν-
δρα Μαρτίνου, µε την οποία παντρεύ-
τηκαν και απέκτησαν τρία παιδιά τα 
οποία ονοµάζονται Αταλάντη, Κίκος 
και Αλίκη. Η ίδια µάλιστα, έχει γίνει 
και γιαγιά από τις κόρες της, Αλίκη 
και Αταλάντη.
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